
UCHWAŁA NR XXXVII/237/2017
RADY MIEJSKIEJ W RYKACH

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016-2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016 r., poz.446 
z późn. zm.), Rada Miejska w Rykach uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016-2022 w brzmieniu 
określonym w Załączniku Nr 1. 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Ryk. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Rykach. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Dorota Wesołek
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1. Wprowadzenie  

Rewitalizacja jest kompleksowym i zintegrowanym terytorialnie procesem, który 

prowadzony w zaplanowany sposób ma na celu wyprowadzenie obszaru zdegradowanego 

ze stanu kryzysowego. Podstawowym etapem procesu rewitalizacji jest jego planowanie, 

czego wyrazem jest opracowanie wieloletniego programu przedsięwzięć zmierzających 

do minimalizowania lub wyeliminowania negatywnych zjawisk w sferach społecznej, 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Wspomnianym 

programem powinien być Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016 

- 2022, którego zasadniczą ideą jest integrowanie interwencji na rzecz lokalnej 

społeczności. Jej potrzeby powinny być centralnym punktem dla działań 

rewitalizacyjnych. Ponadto Lokalny Program Rewitalizacji stanowi odpowiedź na 

poszukiwanie i możliwość wykorzystania lokalnych szans rozwojowych oraz na 

przeciwdziałanie zjawiskom powodującym degradację w sferach społecznej, 

gospodarczej, środowiskowej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej oraz hamującym 

trwały, równomierny rozwój gminy.  

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy  Ryki na lata 2016-2022 został 

opracowany zgodnie z ustawą z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

2016 poz. 446) oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 

lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 roku. Po zakończeniu 

obowiązywania obecnego Programu zakłada się przygotowanie programu rewitalizacji 

zgodnie ze ścieżką ustawową. Powstały w tej procedurze gminny program rewitalizacji 

będzie uwzględniać dobre praktyki powstałe przy obecnie opracowywanych tego typu 

programach.  

Zgodnie z zapisami art. 18 ust. 6 wskazanej ustawy o samorządzie gminnym 

organem odpowiednim do inicjowania, opracowania i uchwalania LPR jest Rada Miejska w 

Rykach.  

Punktem wyjścia dla opracowania kompleksowego LPR odpowiadającego 

na rzeczywiste problemy i potrzeby wszystkich grup interesariuszy  jest diagnoza 

czynników i zjawisk zarówno kryzysowych, jak i tych mogących stanowić potencjał dla 

rozwoju. W ramach zidentyfikowanego obszaru rewitalizacji zaplanowane interwencje 

i działania zostały wyposażone w następujące elementy: ramy finansowe, zarządzenie 

programem, monitoring, wykaz przedsięwzięć rewitalizacyjnych i niezbędnych narzędzi 

wdrożeniowych.  

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016-2022 został 

opracowany o następujące zasady i założenia: 
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 zintegrowane podejście - przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu są 

spójne i skoordynowane z innymi politykami miasta  i gminy na obszarze 

kryzysowym 

 wieloletni, długi horyzont czasowy - rok 2022 to zakończenie okresu 

programowania, jednak tym samym jest to jedynie zakończenie etapu 

planowanego, całościowego i długofalowego podejścia do ożywienia 

zdegradowanych obszarów  

 koncentracja przedsięwzięć, działań i narzędzi na głównych obszarach 

problemowych, wskazanych w stworzonej w sposób uspołeczniony diagnozie 

 spójność́ z zewnętrznymi i wewnętrznymi dokumentami o charakterze 

strategicznym i planistycznym 

 nakierowanie na cel - wszystkie zaplanowane działania i przyporządkowane im 

narzędzia mają realizować cele zaplanowane w LPR. 

 podejście partycypacyjne polegające na zaproszeniu do udziału w tworzeniu LPR 

możliwie szerokiego grona interesariuszy, którzy uczestniczą̨ w identyfikowaniu 

problemów, zgłaszaniu propozycji ich rozwiazywania, a  następnie udziału w ich 

realizacji. 
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2. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz skala 
i charakter potrzeb rewitalizacyjnych 

2.1. Metodologia opracowania diagnozy  

Do sporządzenia diagnozy wykorzystano istniejących podział gminy na  31 

miejscowości, 10 sołectw na terenie Miasta oraz 2 osiedla. Jednocześnie dokonano 

modyfikacji jednostki analitycznej w przypadku sołectwa Stare Miasto i dołączono do tej 

jednostki Park Miejski (zlokalizowany administracyjnie w sołectwie Działki) oraz teren 

kościoła z plebanią (zlokalizowany administracyjnie w sołectwie Jarmołówka) ze względu 

na zachowanie spójności funkcjonalnej tego obszaru. Park Miejski położony jest 

w południowo-zachodniej części Starego Miasta. Jest on największym i najstarszym 

ryckim parkiem. Dawniej urządzonym i wykorzystywanym jako park przypałacowy. 

Wpisany w układ urbanistyczny ówczesnych Ryk, w których można zauważyć połączenia i 

wspólne zależności pomiędzy dworem a przyległą do niego wsią. Przyległa zabudowa 

powstała jako osada żydowska, która stanowiła obsługę dworu. Układ ten funkcjonuje do 

dnia dzisiejszego. Odnosząc się do zabudowy tego obszaru możemy zauważyć, że pałac 

w parku oraz kościół z plebanią to najstarsze budynki miasta Ryki. Pozostała część 

zabudowy powstała w okresie międzywojennym na bazie zabudowy drewnianej 

zniszczonej w trakcie pożaru Ryk. Powstał wówczas plan regulacyjny całego obszaru, 

który wskazał nowe tereny pod zabudowę na zachód od istniejącej zabudowy uznając, że 

teren  przypałacowy, byłej wsi oraz teren kościoła z plebanią stanowią najstarszą część 

miasta. Układ ten został  wdrożony w życie i do dnia dzisiejszego tak funkcjonuje. Okres 

wojny doprowadził do znacznych zniszczeń w zabudowie obszaru położonego pomiędzy 

kościołem a pałacem. Skutkowało to, w okresie powojennym wprowadzeniem nowej 

zabudowy, jednak usytuowany w zachodnio-północnej części miasta zespół kościelny, 

ulica Poniatowskiego wraz z przyległymi uliczkami oraz park ze znajdującym się w nim 

pałacem uważane są za ścisłe centrum starego miasta. Obszar ten przez obecnych 

mieszkańców Ryk kojarzony jest jako miejsce odpoczynku i spotkań na starym mieście. 

W związku z tym błędem byłoby rozdzielenie Parku Miejskiego oraz kościoła z plebanią od 

Starego Miasta w dalszych analizach.  

Pierwszym krokiem w analizach było zebranie danych zastanych w podziale 

na jednostki analityczne. Dane pozyskano z Urzędu Miejskiego w Rykach, Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rykach, Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Pracy, 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Komendy Powiatowej Policji, 

Samorządowej Administracji Szkół i Przedszkoli. Niezbędnym elementem dla 

sporządzenia diagnozy były rezultaty pracy warsztatowej wypracowanej na spotkaniu 

diagnostycznym, które odbyło się 28 grudnia 2016 roku. Wspomniane rezultaty są 

bardzo cenne ze względu na to, że zostały wypracowane przez mieszkańców Ryk, więc 

ukazały ich potrzeby i te negatywne zjawiska, które w największym stopniu przyczyniają 
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się do zahamowania równomiernego, zrównoważonego rozwoju miasta i gminy. W 

procesie diagnozowania analizie poddano następujące dane zastane:  

Sfera społeczna:  

 Liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców 

 Liczba osób korzystających z OPS wg powodów: ubóstwo, bezradność, 
alkoholizm na 1000 mieszkańców 

 Liczba bezrobotnych długotrwale na 1000 mieszkańców 

 Liczba bezrobotnych kobiet na 1000 mieszkańców 

 Liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia na 1000 mieszkańców 

 Liczba kradzieży na 1000 mieszkańców 

 Liczba  kradzieży z włamaniem na 1000 mieszkańców 

 Liczba odnotowanych przypadków przemocy domowej na 1000 
mieszkańców 

 Liczba uczniów niepromowanych na 1000 mieszkańców 

Sfera gospodarcza: 

 Liczba przedsiębiorców na 1000 mieszkańców 

 Liczba podmiotów gospodarczych prowadzących pozarolniczą działalność 
gospodarczą 

Sfera środowiskowa: 

 Liczba budynków z azbestem na 1000 mieszkańców 

 Liczba lokali komunalnych z ogrzewaniem węglowym 

Sfera techniczna: 

 Liczba budynków komunalnych powyżej 50 lat na 1000 mieszkańców 

 Liczba lokali komunalnych bez łazienek na 1000 mieszkańców 

 Liczba budynków komunalnych wymagających remontów na 1000 
mieszkańców 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna:  

 Liczba przyłączy wodociągowych na 1000 mieszkańców 

 Liczba przyłączy kanalizacyjnych na 1000 mieszkańców 
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2.2. Ogólna charakterystyka Miasta Ryki 

Gmina Ryki położona jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego 

i graniczy z województwem mazowieckim. Ryki położone są nad rzeką Zalesianką. Jest to 

zarazem stolica powiatu ryckiego. Leży w odległości około 100 kilometrów na południowy 

wschód od Warszawy i 64 kilometrów na północny zachód od Lublina. Sąsiaduje 

z gminami: Dęblin, Kłoczew, Nowodwór, Stężyca, Ułęż ̇ i Żyrzyn oraz od północy z gmina ̨ 

Trojanów znajdującym się w województwie mazowieckim. 

Pierwszą wzmiankę na temat Ryk datuje się na 1439 rok. Od początku swego 

istnienia Ryki były wsią̨ królewska ̨. W 1782 roku Ryki uzyskały prawa miejskie. W 1836 r. 

dobra rządowe Ryk sprzedano hrabiemu Janowi Jezierskiemu, który w latach 1836 - 1843 

założył stawy hodowlane, uruchomił 4 młyny i tartak. Gospodarstwo rybackie było 

jednym z najlepiej prowadzonych w Królestwie, a Ryki do 1929 roku nazywano „stolicą 

karpi”. Położenie przy trakcie łączącym Warszawę z Lublinem oraz nieopodal bocznego 

odcinka kolei nadwiślańskiej łączącej Dęblin z Łukowem przyczyniło się̨ do szybkiego 

rozwoju gospodarczego miasta. W latach 1956 - 1975 Ryki zostały siedzibą powiatu, 

utworzonego z części powiatu garwolińskiego, przynależnego do województwa 

warszawskiego.                      1 stycznia 1957 roku Ryki ponownie otrzymały prawa 

miejskie. W 1975 roku znowu znalazły się w granicach województwa lubelskiego. W 1999 

roku, w wyniku ostatniej reformy administracyjnej, Ryki stały się̨ stolicą powiatu 

ryckiego. 

Ryki należą do historycznej ziemi stężyckiej położonej w północnej części 

Małopolskiej Sandomierszczyzny. Geograficznie leżą w południowej części Wysoczyzny 

Żelechowskiej, części Niziny Południopodlaskiej. 

Przez Ryki przebiega droga krajowa nr 17 Warszawa-Lublin, która stanowi połączenie 

ze stolicą kraju i województwem mazowieckim oraz Lublinem - stolicą województwa 

lubelskiego. Czyni to miasto ważnym węzłem komunikacyjnym. Ważną rolę transportową 

pełni też droga nr 48 Tomaszów Mazowiecki, która w pobliskiej Moszczance krzyżuje się 

z droga ̨ nr 17. Istotną rolę pełnią ponadto drogi lokalne do Żelechowa, Stężycy, 

Nowodworu i Dęblina.  

2.3. Sfera społeczna  

Na terenie Ryk w 2015 roku najbardziej liczną jednostką było Stare Miasto liczące 

1848 mieszkańców. Drugim osiedlem o największej populacji było sołectwo Słowackiego 

Wielorodzinne z 1662 mieszkańcami. Najmniej liczne było sołectwo Julin z liczbą 

mieszkańców wynoszącą 463.  

W sołectwach pod względem znacznej liczby ludności najbardziej odznaczał się 

Leopoldów liczący 1411 mieszkańców oraz sołectwo Swaty - 1002 mieszkańców. 
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Miejscowości liczące najmniej mieszkańców stanowiły Kruków, Kazimierzyn i Janisze 

liczące odpowiednio 28, 33 i 38 osób.  

Tabela 1. Liczba ludności w 2015 r. w podziale na osiedla i sołectwa w mieście 
Ryki 

Osiedle/sołectwo Liczba ludności  

Działki 619 
Jana Pawła 861 
Jarmołówka 719 
Julin 463 
Karola Wojtyły 816 
Kolonia Swaty 485 
Królewska 710 
Słowackiego Jednorodzinne 767 
Słowackiego Wielorodzinne 1662 
Stare Miasto 1848 
Stawy Karasiówka 177 
Karola Wojtyły Spółdzielcze 833 
Bobrowniki 552 
Brusów  318 
Budki-Rososz 139 
Chrustne 247 
Edwardów 110 
Janisze 38 
Kazimierzyn 33 
Kleszczówka 228 
Krasnogliny 286 
Kruków 28 
Lasocin 252 
Lasoń 75 
Leopoldów 1411 
Moszczanka 615 
Niwa Babicka 373 
Nowa Dąbia 424 
Nowy Bazanów 397 
Nowy Dęblin 143 
Ogonów 101 
Oszczywilk 417 
Ownia 545 
Podwierzbie 355 
Potok 136 
Rososz 784 
Sędowice 252 
Sierskowola 444 
Stara Dąbia 293 
Stary Bazanów 509 
Swaty 1002 
Zalesie 306 
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Osiedle/sołectwo Liczba ludności  

Zalesie - Kolonia 141 

Miasto i Gmina Ryki 20914 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 

Podstawową jednostką organizacyjną świadczącą usługi skierowane do osób 

potrzebujących jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach. Jego pomoc jest skierowana 

do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie jej przezwyciężyć 

wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Szeroki katalog świadczeń ma na 

celu zapewnienie pomocy i wsparcia rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo - 

wychowawcze,  osobom bezrobotnym i ubogim, osobom starszym, samotnym i  

długotrwale chorym. Oferta Ośrodka zapewnia potrzebującym mieszkańcom Ryk 

możliwość korzystania z Karty Dużej Rodziny, ze świadczeń rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego, stypendiów szkolnych. Ponadto OPS dysponuje świadczeniami 

wychowawczymi z programu „Rodzina 500 plus”.  

Jednym ze wskaźników świadczących o kondycji sfery społecznej jest liczba osób 

korzystających ze świadczeń opieki społecznej. Najwięcej osób korzystających z tej formy 

pomocy na 1000 mieszkańców danej jednostki jest w sołectwie Królewska, dla którego 

wartość wskaźnika wynosi 130,99. Natomiast najniższa wartość wskaźnika była na 

terenie osiedla Karola Wojtyły, gdzie nie odnotowano przypadków osób korzystających ze 

wsparcia OPS. W sołectwach wskaźnik osiągnął najwyższą wartość w sołectwie 

Krasnogliny z wartością wskaźnika wynoszącą 258,74.  

Tabela 2. Liczba osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej 
w 2015 r. w podziale na osiedla i sołectwa w mieście Ryki 

Osiedle/sołectwo 
Liczba osób korzystających 

z OPS na 1000 mieszkańców 

Stawy Karasiówka 22 124,29 
Działki 53 85,62 
Jana Pawła 22 25,55 
Jarmołówka 56 77,89 
Julin 46 99,35 
Karola Wojtyły 0 0,00 
Kolonia Swaty 39 80,41 
Królewska 93 130,99 
Słowackiego Jednorodzinne 10 13,04 
Słowackiego Wielorodzinne 31 18,65 
Stare Miasto 191 103,35 
Karola Wojtyły Spółdzielcze 22 26,51 
Bobrowniki 0 0,00 
Brusów  4 12,58 
Budki-Rososz 9 64,75 
Chrustne 32 129,55 
Edwardów 0 0,00 
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Osiedle/sołectwo 
Liczba osób korzystających 

z OPS na 1000 mieszkańców 

Janisze 1 26,32 
Kazimierzyn 0 0,00 
Kleszczówka 0 0,00 
Krasnogliny 74 258,74 
Kruków 0 0,00 
Lasocin 25 99,21 
Lasoń 14 186,67 
Leopoldów 237 112,69 
Moszczanka 30 48,78 
Niwa Babicka 23 61,66 
Nowa Dąbia 0 0,00 
Nowy Bazanów 30 75,57 
Nowy Dęblin 6 41,96 
Ogonów 8 79,21 
Oszczywilk 33 79,14 
Ownia 10 18,35 
Podwierzbie 78 219,72 
Potok 10 73,53 
Rososz 58 73,98 
Sędowice 7 27,78 
Sierskowola 43 96,85 
Stara Dąbia 0 0,00 
Stary Bazanów 51 100,20 
Swaty 94 93,81 
Zalesie 47 153,59 
Zalesie – Kolonia 0 0,00 
Miasto i Gmina Ryki 1415 67,66 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej 
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Rysunek 1. Liczba osób korzystających z opieki społecznej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej 
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Świadczenia OPS były przyznawane z trzech głównych powodów tj. z tytułu ubóstwa, 

bezradności, alkoholizmu. Do wskazania najniższych i najwyższych wartości posłużono 

się liczbą osób korzystających z danego świadczenia na 1000 mieszkańców jednostki - 

osiedla lub sołectwa. Najwięcej świadczeń w 2015 roku przyznano z powodu ubóstwa. Na 

terenie gminy z tego powodu ze świadczeń najwięcej osób korzystało na terenie sołectw 

Stawy Karasiówka oraz Krasnogliny. Z tytułu bezradności najwięcej potrzebujących 

pobierających świadczenia OPS było w sołectwie Działki oraz w sołectwie Chrustne. 

Kolejnym powodem pobierania świadczeń pomocy społecznej jest alkoholizm - najwięcej 

takich osób było w sołectwie Królewska i w sołectwie Podwierzbie. 

Tabela 3. Liczba osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej 
w 2015 r. według powodów w podziale na osiedla i sołectwa w mieście Ryki 

Osiedle/sołect
wo 

Ubóstwo 
na 1000 

mieszkańc
ów 

Bezradność 
na 1000 

mieszkańc
ów 

Alkoholizm 
na 1000 

mieszkańc
ów 

Działki 22 35,54 11 17,77 6 9,69 

Jana Pawła 11 12,78 1 1,16 4 4,65 

Jarmołówka 36 50,07 0 0 10 13,91 

Julin 30 64,79 0 0 6 12,96 

Karola 
Wojtyły 0 0 0 0 0 0 

Kolonia Swaty 28 57,73 0 0 4 8,25 

Królewska 42 59,15 4 5,63 28 39,44 

Słowackiego 
Jednorodzinne 

4 5,22 4 5,22 4 5,22 

Słowackiego 
Wielorodzinne 

10 6,02 12 7,22 17 10,23 

Stare Miasto 120 64,94 14 7,58 34 18,4 

Stawy 
Karasiówka 

13 73,45  0 6 33,9 

Karola 
Wojtyły 

31 37,35 3 3,61 3 3,61 

Bobrowniki  0 0 0 0 0 

Brusów  3 9,43 0 0 0 0 

Budki-Rososz 9 64,75 0 0 0 0 

Chrustne 17 68,83 6 24,29 0 0 

Edwardów 0 0 0 0 0 0 

Janisze 0 0 0 0 0 0 

Kazimierzyn 0 0 0 0 0 0 

Kleszczówka 0 0 0 0 0 0 

Krasnogliny 50 174,83 3 10,49 7 24,48 

Kruków 0 0 0 0 0 0 

Lasocin 22 87,3 0 0 1 3,97 

Lasoń 13 173,33 0 0 1 13,33 

Leopoldów 154 109,14 5 3,54 30 
 

21,26 
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Osiedle/sołect
wo 

Ubóstwo 
na 1000 

mieszkańc
ów 

Bezradność 
na 1000 

mieszkańc
ów 

Alkoholizm 
na 1000 

mieszkańc
ów 

Moszczanka 16 26,02 0 0 8 13,01 

Niwa Babicka 16 42,9 0 0 5 13,4 

Nowa Dąbia 0 0 0 0 0 0 

Nowy 
Bazanów 

17 42,82 0 0 6 15,11 

Nowy Dęblin 5 34,97 0 0 1 6,99 

Ogonów 5 49,5 2 19,8 1 9,9 

Oszczywilk 24 57,55 0 0 4 9,59 

Ownia 8 14,68 0 0  0 

Podwierzbie 51 143,66 1 2,82 9 25,35 

Potok 8 58,82 0 0 0 0 

Rososz 53 67,6 0 0 2 2,55 

Sędowice 3 11,9 0 0 1 3,97 

Sierskowola 18 40,54 0 0 4 9,01 

Stara Dąbia 0 0 0 0 0 0 

Stary 
Bazanów 26 51,08 0 0 6 11,79 

Swaty 61 60,88 18 17,96 11 10,98 

Zalesie 33 107,84 5 16,34 7 22,88 

Zalesie - 
Kolonia 0 0 0 0 0 0 

Miasto i 
Gmina Ryki 959 45,85 84 4,02 196 9,37 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej 

Id: HZDNW-YUAEF-KMYVJ-OWOML-RHMTM. Podpisany Strona 13
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Rysunek 2. Liczba osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 r. według powodów w podziale na osiedla 
 i sołectwa w mieście Ryki 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 

Id: HZDNW-YUAEF-KMYVJ-OWOML-RHMTM. Podpisany Strona 14
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O degradacji w sferze społecznej świadczy także liczba osób bezrobotnych. W 2015 

roku najwięcej bezrobotnych było w sołectwie Stawy Karasiówka, gdzie liczba 

bezrobotnych na 1000 mieszkańców wynosiła 141,24 i w sołectwie Podwierzbie - 101,41. 

Najmniejszą liczbą bezrobotnych odznacza się sołectwo Działki z wartością wskaźnika 

wynoszącą 17,77. 

Tabela 4. Liczba osób bezrobotnych w 2015 r. w podziale na osiedla i sołectwa 
w mieście Ryki 

Osiedle/sołectwo Liczba bezrobotnych 
ogółem 

na 1000 mieszkańców 

Działki 11 17,77 

Jana Pawła 29 33,68 

Jarmołówka 63 87,62 

Julin 30 64,79 

Kolonia Swaty 42 86,6 

Królewska 33 46,48 

Słowackiego Jednorodzinne 22 28,68 

Słowackiego Wielorodzinne 66 39,71 

Stare Miasto 110 59,52 

Stawy Karasiówka 25 141,24 

Karola Wojtyły Spółdzielcze 54 65,06 

Karola Wojtyły 58 71,08 

Bobrowniki 36  65,22 

Brusów  17  53,46 

Budki-Rososz 13  93,53 

Chrustne 17  68,83 

Edwardów 3  27,27 

Janisze 3  78,95 

Kazimierzyn 1  30,30 

Kleszczówka 12  52,63 

Krasnogliny 28  97,90 

Kruków 1  35,71 

Lasocin 10  39,68 

Lasoń 3  40,00 

Leopoldów 92  65,20 

Moszczanka 28  45,53 

Niwa Babicka 11  29,49 

Nowa Dąbia 10  23,58 

Nowy Bazanów 33  83,12 

Nowy Dęblin 8  55,94 

Ogonów 5  49,50 

Oszczywilk 22  52,76 

Ownia 16  29,36 

Podwierzbie 36  101,41 

Potok 5  36,76 

Rososz 34  43,37 

Sędowice 14  55,56 

Sierskowola 24  54,05 

Stara Dąbia 12  40,96 
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Osiedle/sołectwo Liczba bezrobotnych 
ogółem 

na 1000 mieszkańców 

Stary Bazanów 20  39,29 

Swaty 59  58,88 

Zalesie 20  65,36 

Zalesie - Kolonia 8  56,74 

Miasto i Gmina Ryki 1144  54,70 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy 

Id: HZDNW-YUAEF-KMYVJ-OWOML-RHMTM. Podpisany Strona 16
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Rysunek 3. Liczba osób bezrobotnych w 2015 r. w podziale na osiedla i sołectwa w mieście Ryki 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy

Id: HZDNW-YUAEF-KMYVJ-OWOML-RHMTM. Podpisany Strona 17
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Jednym z największych problemów dla wyjścia z sytuacji kryzysowej może być 

znaczna liczba długotrwale bezrobotnych. Najwięcej osób długo pozostających bez pracy 

jest w sołectwie Stawy Karasiówka i w sołectwie Podwierzbie. Najwyższe wartości 

wskaźnika liczby bezrobotnych kobiet na 1000 mieszkańców 

odnotowano w analogicznych jednostkach. Kolejną grupą są bezrobotni powyżej 50 roku 

życia. Na terenie Miasta najwięcej takich osób  na 1000 mieszkańców jednostki było w 

sołectwie Stawy Karasiówka. W sołectwach na terenie gminy największą liczbę osób 

powyżej 50 roku życia odnotowano w Krasnoglinach.  

Tabela 5. Liczba osób bezrobotnych w 2015 r. według powodów w podziale na 
osiedla i sołectwa w mieście Ryki 

Osiedle/sołectwo 
Liczba 

długotrwale 
bezrobotnych 

na 1000 
mieszkańców 

Liczba kobiet 
bezrobotnych 

na 1000 
mieszkańców 

Liczba 
bezrobotnych 
powyżej 50 
roku życia 

na 1000 
mieszkańców 

Działki 4 6,46 6 9,69 7 11,31 

Jana Pawła 24 27,87 17 19,74 5 5,81 

Jarmołówka 37 51,46 31 43,12 13 18,08 

Julin 18 38,88 16 34,56 12 25,92 

Karola Wojtyły 38 46,57 27 33,09 4 4,9 

Kolonia Swaty 19 39,18 19 39,18 6 12,37 

Królewska 10 14,08 14 19,72 8 11,27 

Słowackiego 
Jednorodzinne 

12 15,65 9 11,73 7 9,13 

Słowackiego 
Wielorodzinne 

43 25,87 24 14,44 11 6,62 

Stare Miasto 81 43,83 62 33,55 25 13,53 

Karola Wojtyły 
Spółdzielcze 

34 40,96 27 32,53 19 22,89 

Stawy 
Karasiówka 

15 84,75 11 62,15 8 45,2 

Bobrowniki 25   45,29 19  34,42 5  9,06 

Brusów  8   25,16 7  22,01 1  3,14 

Budki-Rososz 9   64,75 4  28,78 3  21,58 

Chrustne 12   48,58 8  32,39 2  8,10 

Edwardów 3   27,27 3  27,27 0 0,00 

Janisze 3   78,95 3  78,95 1  26,32 

Kazimierzyn 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Kleszczówka 7   30,70 6  26,32 2  8,77 

Krasnogliny 21   73,43 14  48,95 10  34,97 

Kruków 1   35,71 0  0,00 0 0,00 

Lasocin 5   19,84 6  23,81 0 0,00 

Lasoń 2   26,67 3  40,00 1  13,33 

Leopoldów 58   41,11 52  36,85 11  7,80 

Moszczanka 12   19,51 14  22,76 3  4,88 

Niwa Babicka 9   24,13 5  13,40 3  8,04 
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Osiedle/sołectwo 
Liczba 

długotrwale 
bezrobotnych 

na 1000 
mieszkańców 

Liczba kobiet 
bezrobotnych 

na 1000 
mieszkańców 

Liczba 
bezrobotnych 
powyżej 50 
roku życia 

na 1000 
mieszkańców 

Nowa Dąbia 8   18,87 5  11,79 0 0,00 

Nowy Bazanów 19   47,86 15  37,78 7  17,63 

Nowy Dęblin 5   34,97 5  34,97 0 0,00 

Ogonów 4   39,60 0 0,00 1  9,90 

Oszczywilk 15   35,97 14  33,57 2  4,80 

Ownia 1   1,83 11  20,18 2  3,67 

Podwierzbie 28   78,87 16  45,07 9  25,35 

Potok 2   14,71 3  22,06 1  7,35 

Rososz 18   22,96 18  22,96 6  7,65 

Sędowice 7   27,78 7  27,78 2  7,94 

Sierskowola 17   38,29 12  27,03 6  13,51 

Stara Dąbia 5   17,06 4  13,65 0 0,00 

Stary Bazanów 13   25,54 10  19,65 4  7,86 

Swaty 40   39,92 25  24,95 9  8,98 

Zalesie 1   3,27 10  32,68 4  13,07 

Zalesie - Kolonia 5   35,46 3  21,28 1  7,09 

Miasto i Gmina 
Ryki 

698   33,37 565  27,01 221  10,57 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy 

Na sytuację społeczną ma także wpływ bezpieczeństwo publiczne. Liczbę przestępstw 

w Rykach można określić jako relatywnie niewielką. Spośród przestępstw takich jak 

kradzieże, kradzieże z włamaniem, kradzieże pojazdów, bójki i pobicia oraz przemoc 

domowa w 2015 roku odnotowano najwięcej przypadków kradzieży. Na terenie gminy 

najwięcej kradzieży na 1000 mieszkańców odnotowano na terenie sołectwa Lasoń. Inne 

przestępstwa są sporadyczne, zarówno na terenie sołectw jak i osiedli odnotowuje się  

jednostkowe przypadki.  
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Tabela 6. Liczba przestępstw na osiedlach i w sołectwach w 2015 r. w podziale na typ 

Osiedle/sołect
wo 

Kradzieże 
na 1000 

mieszkańcó
w 

Kradzież z 
włamaniem 

na 1000 
mieszkańcó

w 

Kradzież 
pojazdu 

na 1000 
mieszkańcó

w 

Bójka i 
Pobicie 

na 1000 
mieszkańcó

w 

Przemoc 
domowa 

na 1000 
mieszkańcó

w 

Działki 2 3,23 1 1,62 0  0,00 0  0,00 1 1,62 

Jana Pawła 2 2,32 2 2,32 0  0,00 0  0,00 1 1,16 

Jarmołówka 2 2,78 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 

Julin 3 6,48 2 4,32 1 2,16 0  0,00 0  0,00 
Karola Wojtyły 1 1,23 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 
Kolonia Swaty 2 4,12 1 2, 0,006 0  0,00 0  0,00 0  0,00 
Królewska 3 4,23 0  0,00 1 1,41 0  0,00 1 1,41 
Słowackiego 
Jednorodzinne 3 3,91 3 3,91 0  0,00 0  0,00 1 1,3 

Słowackiego 
Wielorodzinne 3 1,81 5 3, 0,001 0  0,00 1  0,00,6 1  0,00,6 

Stare Miasto 21 11,36 6 3,25 0  0,00 0  0,00 1  0,00,54 
Stawy 
Karasiówka 0  0,00 1 5,65 0  0,00 0  0,00 1 5,65 

Karola Wojtyły 
Spółdzielcze 6 7,23 3 3,61 0  0,00 1 1,2 0  0,00 

Bobrowniki 1 1,81 0  0,00 0  0,00 0  0,00 1 1,81 
Brusów  0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 

Budki-Rososz 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 

Chrustne 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 

Edwardów 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 

Janisze 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 

Kazimierzyn 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 

Kleszczówka 1 4,39 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 

Krasnogliny 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 
Kruków 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 

Lasocin 1 3,97 0  0,00 0  0,00 0  0,00 2 7,94 

Lasoń 2 26,67 0  0,00 0  0,00 1 13,33 2 26,67 
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Osiedle/sołect
wo 

Kradzieże 
na 1000 

mieszkańcó
w 

Kradzież z 
włamaniem 

na 1000 
mieszkańcó

w 

Kradzież 
pojazdu 

na 1000 
mieszkańcó

w 

Bójka i 
Pobicie 

na 1000 
mieszkańcó

w 

Przemoc 
domowa 

na 1000 
mieszkańcó

w 

Leopoldów 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 1  0,00,71 

Moszczanka 1 1,63 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 

Niwa Babicka 1 2,68 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 

Nowa Dąbia 1 2,36 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 

Nowy Bazanów 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 2 5, 0,004 

Nowy Dęblin 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 1 6,99 

Ogonów 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 

Oszczywilk 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 

Ownia 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 

Podwierzbie 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 

Potok 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 

Rososz 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 

Sędowice 1 3,97 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 

Sierskowola 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 1 2,25 

Stara Dąbia 2 6,83 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 

Stary Bazanów 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 

Swaty 1 1 0  0,00 0  0,00 0  0,00 1 1 

Zalesie 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 
Zalesie - 
Kolonia 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 

Miasto i Gmina 
Ryki 60,00 2,87 24 1,15 2  0,09 3  0,14 18,00  0,86 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 
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Rysunek 4. Liczba kradzieży w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w 2015 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego
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O zjawisku problemów edukacyjnych w grupie najmłodszych mieszkańców Ryk 

świadczy liczba uczniów niepromowanych. W przypadku wszystkich jednostek liczby 

wskazanych uczniów są jednostkowe. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców liczba 

uczniów niepromowanych była najwyższa w sołectwie Sędowice.  

Tabela 7. Liczba niepromowanych uczniów w 2015 r. w podziale na osiedla i 
sołectwa  

Osiedle/sołectwo Liczba uczniów 
niepromowanych 

na 1000 mieszkańców 

Działki 0 0 
Jana Pawła 1 1,16 
Jarmołówka 0 0 
Julin 1 2,16 
Karola Wojtyły 0 0 
Kolonia Swaty 0 0 
Królewska 0 0 
Słowackiego Jednorodzinne 1 1,3 
Słowackiego Wielorodzinne 1 0,6 
Stare Miasto 0 0 
Karola Wojtyły Spółdzielcze 1 1,2 
Stawy Karasiówka 0 0 
Bobrowniki 0 0,00 
Brusów  0 0,00 
Budki-Rososz 0 0,00 
Chrustne 0 0,00 
Edwardów 0 0,00 
Janisze 0 0,00 
Kazimierzyn 0 0,00 
Kleszczówka 0 0,00 
Krasnogliny 1 3,50 
Kruków 0 0,00 
Lasocin 0 0,00 
Lasoń 0 0,00 
Leopoldów 0 0,00 
Moszczanka 0 0,00 
Niwa Babicka 0 0,00 
Nowa Dąbia 0 0,00 
Nowy Bazanów 0 0,00 
Nowy Dęblin 0 0,00 
Ogonów 0 0,00 
Oszczywilk 0 0,00 
Ownia 0 0,00 
Podwierzbie 1 2,82 
Potok 0 0,00 
Rososz 0 0,00 
Sędowice 1 3,97 
Sierskowola 0 0,00 
Stara Dąbia 0 0,00 
Stary Bazanów 0 0,00 
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Osiedle/sołectwo Liczba uczniów 
niepromowanych 

na 1000 mieszkańców 

Swaty 2 2,00 
Zalesie 0 0,00 
Zalesie - Kolonia 0 0,00 
Miasto i Gmina Ryki 10 0,48 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 

Instytucją koordynującą życie kulturalne w Rykach jest Miejsko - Gminne Centrum 

Kultury. W ramach Centrum organizowane są zajęcia teatralne, taneczne, wokalne, 

plastyczne i recytatorskie. MGCK czuwa nad działalnością świetlicy osiedlowej znajdującej 

się przy ul. Kościuszki 19, świetlicy zlokalizowanej na osiedlu Słowackiego Wielorodzinne 

oraz trzech wiejskich świetlic. 

W Rykach funkcjonuje także Uniwersytet Trzeciego Wieku. W ramach jego zajęć 

organizowane są spotkania, wykłady, multimedialne prezentacje, zajęcia regionalne, 

wernisaże, warsztaty artystyczne, wycieczki krajoznawcze, okolicznościowe wieczorki 

i zabawy. 

Ważnym elementem lokalnego życia kulturalnego są zespoły działające przy MGCK 

w Rykach tj.: 

 Funkcjonujący od 20 lat Zespół Tańca Ludowego Ryki przygotowuje i wykonuje 

tradycyjne tańce narodowe i regionalne oraz różnorakie przyśpiewki ludowe, 

widowiska obrzędowe i patriotyczne.  

 Działający od 2008 roku Zespół Śpiewaczy „Pelagia”, którego trzonem są 

mieszkańcy Leopoldowa i okolic. W repertuarze Zespołu są lokalne pieści ludowe, 

pieści religijne, patriotyczne i biesiadne.  

 Zespół Seniora „Relaks”. 

W Rykach zlokalizowane jest także Kino „Renesans”. W 2015 roku przeprowadzono 

modernizację kina wyposażając je w nowoczesny sprzęt, co spowodowało, że oferta 

MGCK jest bardziej atrakcyjna, umożliwiająca promowanie także alternatywnych 

projekcji.  

O zainteresowaniu ofertą Miejsko - Gminnego Centrum Kultury świadczy liczba osób 

korzystających z zajęć stałych Centrum. Najwięcej osób biorących udział we wskazanych 

zajęciach w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest na terenie sołectwa Jarmołówka 

i w Brusowie, natomiast najmniej w sołectwie Słowackiego Wielorodzinne oraz 

w sołectwie Leopoldów.  
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Tabela 8. Liczba osób korzystających z zajęć stałych Miejsko – Gminnego 
Centrum Kultury 

Osiedle/sołectwo 
Liczba osób korzystających 

z zajęć stałych MGCK 
Na 1000 mieszkańców 

Stare Miasto 155 83,87 
Jana Pawła 20 23,23 
Królewska 105 147,89 
Słowackiego Jednorodzinne 40 52,49 
Słowackiego Wielorodzinne 35 21,06 
Stawy Karasiówka 20 112,99 
Karola Wojtyły Spółdzielcze 125 150,06 
Jarmołówka 205 285,12 
Bobrowniki 17 30,8 
Brusów 25 78,62 
Leopoldów 27 19,14 
Moszczanka 35 56,91 
Niwa Babicka 15 40,21 
Nowy Bazanów 25 62,97 
Oszczywilk 28 67,15 
Rososz 30 38,27 
Sierskowola 30 67,57 
Stary Bazanów 25 49,12 
Swaty 28 27,94 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 

2.4. Sfera gospodarcza 

Najważniejszym elementem mającym wpływ na lokalną sferę gospodarczą jest liczba 

przedsiębiorców funkcjonujących na terenie miasta i gminy. Najwięcej przedsiębiorców 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w 2015 roku było w sołectwie Stawy Karasiówka, 

gdzie wartość wskaźnika wynosiła 327,68. W mieście najmniej przedsiębiorców działa na 

terenie sołectwa Julin, gdzie wskaźnik osiągnął wartość 12,96. W sołectwach najwyższą 

wartość wskaźnika odnotowuje się w Kazimierzynie - 333,33.  

Tabela 9. Liczba przedsiębiorców w 2015 r. w podziale na osiedla i sołectwa 

Osiedle/sołectwo Liczba przedsiębiorców na 1000 mieszkańców 

Działki 28 45,23 
Jana Pawła 85 98,72 
Jarmołówka 99 137,69 
Julin 6 12,96 
Karola Wojtyły 40 49,02 
Słowackiego Jednorodzinne 102 132,99 
Słowackiego Wielorodzinne 42 25,27 
Stare Miasto 197 106,6 
Karola Wojtyły Spółdzielcze 29 34,94 
Stawy Karasiówka 58 327,68 
Bobrowniki 24 43,48 
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Osiedle/sołectwo Liczba przedsiębiorców na 1000 mieszkańców 

Brusów  14 44,03 
Budki-Rososz 1 7,19 
Chrustne 10 40,49 
Edwardów 3 27,27 
Janisze 0 0 
Kazimierzyn 11 333,33 
Kleszczówka 2 8,77 
Krasnogliny 8 27,97 
Królewska 87 122,54 
Kruków 0 0 
Lasocin 12 47,62 
Lasoń 0 0 
Leopoldów 48 34,02 
Moszczanka 34 55,28 
Niwa Babicka 38 101,88 
Nowa Dąbia 27 63,68 
Nowy Bazanów 27 68,01 
Nowy Dęblin 1 6,99 
Ogonów 2 19,8 
Oszczywilk 2 4,8 
Ownia 14 25,69 
Podwierzbie 9 25,35 
Potok 6 44,12 
Rososz 28 35,71 
Sędowice 4 15,87 
Sierskowola 17 38,29 
Stara Dąbia 7 23,89 
Stary Bazanów 19 37,33 
Swaty 23 22,95 
Zalesie 15 49,02 
Zalesie - Kolonia 5 35,46 
Miasto i Gmina Ryki 1197 57,23 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 
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Rysunek 5. Liczba przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w 2015 r.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego
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2.5. Sfera środowiskowa   

Do opisu sfery środowiskowej posłużono się liczbą budynków lub działek, na których 

zlokalizowanych jest azbest w przeliczeniu na 1000 ludności oraz liczbą mieszkań 

komunalnych ogrzewanych węglem w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.  

Najwięcej sztuk wyrobów azbestowych na 1000 mieszkańców na obszarze miasta jest 

w sołectwie Kolonia Swaty, dla którego wartość wskaźnika wynosi 232,99. Pod względem 

ilości azbestu zlokalizowanego w sołectwach na obszarze wiejskim,  najgorsza sytuacja 

ma miejsce w Potoku i Janiszach.  

Tabela 10. Liczba budynków z azbestem w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
w 2015 r. w podziale na sołectwa i osiedla 

Osiedle/sołectwo 
Liczba budynków z 

azbestem na 1000 mieszkańców 

Działki 73 117,93 
Jana Pawła 81 94,08 
Jarmołówka 98 136,3 
Julin 96 207,34 
Karola Wojtyły 24 29,41 
Kolonia Swaty 113 232,99 
Królewska 124 174,65 
Słowackiego Jednorodzinne 100 130,38 
Słowackiego Wielorodzinne 23 13,84 
Stare Miasto 232 125,54 
Karola Wojtyły Spółdzielcze 20 24,1 
Stawy Karasiówka 0 0,00 
Bobrowniki 94 170,29 
Brusów  98 308,18 
Budki-Rososz 103 741,01 
Chrustne 106 429,15 
Edwardów 67 609,09 
Janisze 40 1052,63 
Kazimierzyn 0 0,00 
Kleszczówka 96 421,05 
Krasnogliny 78 272,73 
Kruków 0 0,00 
Lasocin 86 341,27 
Lasoń 51 680,00 
Leopoldów 501 355,07 
Moszczanka 200 325,20 
Niwa Babicka 138 369,97 
Nowa Dąbia 192 452,83 
Nowy Bazanów 181 455,92 
Nowy Dęblin 48 335,66 
Ogonów 62 613,86 
Oszczywilk 223 534,77 
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Osiedle/sołectwo 
Liczba budynków z 

azbestem 
na 1000 mieszkańców 

Ownia 252 462,39 
Podwierzbie 69 194,37 
Potok 168 1235,29 
Rososz 434 553,57 
Sędowice 160 634,92 
Sierskowola 256 576,58 
Stara Dąbia 132 450,51 
Stary Bazanów 281 552,06 
Swaty 526 524,95 
Zalesie 120 392,16 
Zalesie – Kolonia 32 226,95 
Miasto i Gmina Ryki 5778 276,27 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 
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Rysunek 6. Liczba budynków z azbestem w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w 2015 r.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 
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Do opisu sfery środowiskowej posłużono się także liczbą mieszkań komunalnych 

z ogrzewaniem węglowym na 1000 mieszkańców. Największa ich liczba jest na terenie 

Starego Miasta i osiedlu Karola Wojtyły.  

Tabela 11. Liczba mieszkań z ogrzewaniem węglowym w 2015 r.  

Sołectwo/osiedle 
Liczba mieszkań z 

ogrzewaniem węglowym na 1000 mieszkańców 

Jana Pawła 12 13,94 

Karola Wojtyły 40 49,02 

Słowackiego Wielorodzinne 15 9,03 

Stare Miasto 41 22,19 

Miasto i Gmina Ryki 108 5,16 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 

2.6. Sfera przestrzenno-funkcjonalna  

Do opisu wskazanej sfery posłużono się wskaźnikiem liczby przyłączy wodociągowych 

i kanalizacyjnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 

Pod względem liczby przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na 1000 

mieszkańców pozytywnie odznaczają się Jarmołówka oraz Bobrowniki. 

Tabela 12. Liczba przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w 2015 r. 
w podziale na osiedla i sołectwa 

Osiedle/sołectwo Liczba przyłączy 
wodociągowych 

Liczba przyłączy 
wodociągowych 

na 1000 
mieszkańców 

Liczba przyłączy 
kanalizacyjnych 

Liczba przyłączy 
kanalizacyjnych 

na 1000 
mieszkańców 

Działki 192 310,18 162 261,71 

Jana Pawła 219 254,36 195 226,48 

Jarmołówka 251 349,1 206 286,51 

Julin 107 231,1 0 0 

Karola Wojtyły 81 99,26 65 79,66 

Kolonia Swaty 126 259,79 48 98,97 

Królewska 202 284,51 114 160,56 

Słowackiego 
Jednorodzinne 235 306,39 204 265,97 

Słowackiego 
Wielorodzinne 

57 34,3 40 24,07 

Stare Miasto 517 279,76 305 165,04 

Karola Wojtyły 
Spółdzielcze 72 86,75 48 57,83 

Stawy 
Karasiówka 

24 135,59 8 45,2 

Bobrowniki 231 418,48 231 418,48 

Brusów  24 75,47 24 75,47 

Budki-Rososz 7 50,36 7 50,36 
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Osiedle/sołectwo Liczba przyłączy 
wodociągowych 

Liczba przyłączy 
wodociągowych 

na 1000 
mieszkańców 

Liczba przyłączy 
kanalizacyjnych 

Liczba przyłączy 
kanalizacyjnych 

na 1000 
mieszkańców 

Chrustne 72 291,50 72 291,50 

Edwardów 14 127,27 14 127,27 

Janisze 8 210,53 8 210,53 

Kazimierzyn 5 151,52 5 151,52 

Kleszczówka 76 333,33 76 333,33 

Krasnogliny 67 234,27 67 234,27 

Kruków 1 35,71 1 35,71 

Lasocin 10 39,68 10 39,68 

Lasoń 26 346,67 26 346,67 

Leopoldów 349 247,34 349 247,34 

Moszczanka 69 112,20 69 112,20 

Niwa Babicka 22 58,98 22 58,98 

Nowa Dąbia 78 183,96 78 183,96 

Nowy Bazanów 35 88,16 35 88,16 

Nowy Dęblin 31 216,78 31 216,78 

Ogonów 24 237,62 24 237,62 

Oszczywilk 34 81,53 34 81,53 

Ownia 72 132,11 72 132,11 

Podwierzbie 37 104,23 37 104,23 

Potok 8 58,82 8 58,82 

Rososz 56 71,43 56 71,43 

Sędowice 39 154,76 39 154,76 

Sierskowola 73 164,41 73 164,41 

Stara Dąbia 66 225,26 66 225,26 

Stary Bazanów 40 78,59 40 78,59 

Swaty 147 146,71 147 146,71 

Zalesie 42 137,25 42 137,25 

Zalesie - Kolonia 20 141,84 20 141,84 

Miasto i Gmina 
Ryki 

3866 
 

184,85 3178 151,95 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 
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Rysunek 7. Liczba przyłączy kanalizacyjnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w 2015 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego

Id: HZDNW-YUAEF-KMYVJ-OWOML-RHMTM. Podpisany Strona 33



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016-2022 
 

34 
 

Rysunek 8. Liczba przyłączy wodociągowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w 2015 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego
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2.7. Sfera techniczna  

Po pierwsze w diagnozowaniu sytuacji technicznej pod uwagę wzięto liczbę budynków 

komunalnych, których wiek przekracza 50 lat. W tym zakresie najgorszą sytuację można 

zaobserwować na terenie Starego Miasta. Wysokie wartości wskaźnika liczby budynków 

komunalnych powyżej 50 lat na 1000 mieszkańców odnotowuje się także w sołectwie 

Jana Pawła i na osiedlu Karola Wojtyły.  

Tabela 13. Liczba budynków komunalnych powyżej 50 lat w podziale na osiedla  

Osiedle 
Liczba budynków 

komunalnych powyżej 50 
lat 

na 1000 mieszkańców 

Jana Pawła 2 2,32 
Karola Wojtyły 3 3,68 
Stare Miasto 12 6,49 
Miasto i Gmina Ryki 17 8,13 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 

Sołectwo Stare Miasto jest jedynym, na terenie którego istnieją lokale komunalne 

niewyposażone w łazienki. Według danych udostępnionych przez Urząd Miejski w Rykach 

w 2015 roku na terenie Starego Miasta było 7 lokali bez łazienek, co w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców sołectwa wynosiło 3,79. 

Kolejnym wskaźnikiem, którym posłużono się do opisu wskazanej sfery jest liczba 

przeprowadzonych remontów w lokalach komunalnych, ponieważ może świadczyć o ich 

jakości. W 2014 roku w sumie przeprowadzono 14 remontów, przy czym aż 8 na osiedlu 

Wojtyły. Duża liczba remontów wskazuje na dotychczasową złą jakość codziennych 

warunków życia mieszkańców i konieczność przeprowadzenia zmian modernizacyjnych. 

Tym samym wskazana duża liczba prac remontowych pokazuje, gdzie warunki życia 

ulegają poprawie. Można przyjąć twierdzenie opierające się na założeniu, że im więcej 

remontów tym jakość funkcjonowania mieszkańców sołectw staje się lepsza. 

Tabela 14. Liczba remontów w podziale na osiedla w Mieście Ryki 

Osiedle/Sołectwo Liczba remontów 
Liczba remontów na 1000 

mieszkańców 

Jana Pawła 2 2,32 

Karola Wojtyły 8 9,80 

Słowackiego Wielorodzinne 1 0,60 

Stare Miasto 3 1,62 

Miasto i Gmina Ryki 14 6,69 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 

Ostatnim wskaźnikiem, który ma wpływ na stan sfery technicznej jest liczba 

zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa lubelskiego przypadająca 

na 1000 mieszkańców. Najwyższą wartość wskaźnika spośród jednostek, na terenie 
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których zlokalizowane są zabytki odnotowuje się w sołectwie Bobrowniki. Dalej należy 

wskazać sołectwo Działki i Stare Miasto. Duża liczba zabytków jest potencjałem 

możliwym do wykorzystania dla sołectwa, ale jednocześnie stanowi pewne wyzwanie 

i problem związany z zachowaniem tych obiektów w odpowiednim stanie.  

Tabela 15. Liczba zabytków w podziale na osiedla i sołectwa w Mieście Ryki 

Osiedle/sołectwo Liczba zabytków Liczba zabytków na 1000 
mieszkańców 

Działki 1 1,62 
Stare Miasto 2 1,08 
Bobrowniki 3 5,43 
Miasto i Gmina Ryki 6 2,87 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 

2.8. Podsumowanie 

Podsumowując, największe nagromadzenie zjawisk w sferze społecznej obserwuje się 

w sołectwach Krasnogliny, Stawy Karasiówka, Lasoń, Podwierzbie i Stare Miasto. 

Charakteryzują się one znacznym udziałem mieszkańców korzystających ze wsparcia 

świadczeń pomocy społecznej, wysokim poziomem bezrobocia, przy tym szczególny 

problem stanowi bezrobocie długotrwałe, bezrobocie kobiet i osób powyżej 50 roku życia. 

Ponadto na terenie wskazanych osiedli odnotowuje się wybryki chuligańskie 

i przestępstwa, o czym świadczą dane Policji o liczbie kradzieży, kradzieży z włamaniem, 

przypadkach przemocy domowej.  

W sferze gospodarczej najgorszą sytuację obserwuje się na terenie sołectw Lasoń, 

Janisze, Kruków, gdzie liczba przedsiębiorców na 1000 mieszkańców jest bardzo niska.  

W sferze środowiskowej sytuacja kryzysowa jest najbardziej zaawansowana 

na osiedlu Wojtyły Spółdzielcze i w sołectwie Stare Miasto, gdzie występuje 

nagromadzenie wyrobów azbestowych, a także jest znaczna liczba lokali komunalnych 

z ogrzewaniem węglowym.  

Degradację w dwóch ostatnich sferach, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej, 

obserwuje się przede wszystkim na terenie Starego Miasta, Wojtyły Spółdzielcze 

i Słowackiego Wielorodzinne. Na wskazanych obszarach występuje największa liczba 

budynków komunalnych liczących powyżej 50 lat, znaczna liczba lokali komunalnych 

niewyposażonych w łazienkę oraz duża liczba budynków komunalnych wymagających 

remontów.  

Już pobieżna analiza wskaźników wskazuje, że najwięcej zjawisk kryzysowych 

obserwuje się na Starym Mieście, w sołectwach Krasnogliny, Lasoń, Podwierzbie i Stawy 

Karasiówka. Jednoznaczne wskazanie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
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zostanie określone w rozdz. 3 pn. „Delimitacja obszarów zdegradowanych i obszarów 

rewitalizacji”. 
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3. Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

 
W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zastosowano 

metodę oceny i selekcji obszarów gminy o najwyższym stopniu degradacji, jaką jest 

standaryzacja przyjętego zestawu wskaźników i  stworzenie wskaźnika zbiorczego.  

Standaryzacja wskaźników polegała na odjęciu od nominalnej wartości wskaźnika dla 

danego obszaru średniej wartości dla wszystkich osiedli i sołectw, i podzieleniu przez 

odchylenie standardowe. Wystandaryzowane wskaźniki oznaczają odchylenie od normy, 

którą reprezentuje wartość średnia dla gminy i mogą przyjmować wartości dodatnie lub 

ujemne. Wyniki dodatnie charakteryzują obszary, dla których wskaźnik degradacji 

przewyższa średnią wartość dla gminy. Wyniki ujemne odchylenia wskazują na obszary, 

w których negatywne zjawiska w odniesieniu do średniej dla miasta odznaczają się 

mniejszą intensyfikacją. 

Dalej zsumowano wartości wystandaryzowanych wskaźników i stworzono indeks 

zbiorczy określony jako wskaźnik syntetyczny. Obszar zdegradowany i obszar 

rewitalizacji obejmuje te jednostki, dla których wskaźnik syntetyczny osiągnął najwyższe 

wartości, co będzie oznaczało, że w tym miejscu dochodzi do największego 

zaawansowania zjawisk kryzysowych. 

Najważniejsze dla procesu rewitalizacji są zjawiska kryzysowe występujące w sferze 

społecznej. Opracowany wskaźnik syntetyczny wskazuje na najbardziej negatywną 

sytuację w sferze społecznej na terenie sołectw Krasnogliny, Stawy Karasiówka, Lasoń, 

Podwierzbie i Stare Miasto.  

Tabela 16. Wystandaryzowany wskaźnik w sferze społecznej – podział na 
osiedla i sołectwa 

Osiedle/sołectwo Wskaźnik wystandaryzowany – sfera 
społeczna 

Krasnogliny 15,63 

Stawy Karasiówka 15,37 

Lasoń 14,82 

Podwierzbie 12,65 

Stare Miasto 6,80 

Julin 6,74 

Chrustne 3,70 

Zalesie 3,68 

Leopoldów 3,20 

Karola Wojtyły Spółdzielcze 3,18 

Swaty 2,72 

Kolonia Swaty 2,72 

Królewska 2,41 
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Osiedle/sołectwo Wskaźnik wystandaryzowany – sfera 
społeczna 

Jarmołówka 2,29 

Nowy Bazanów 2,05 

Janisze 1,69 

Sędowice 0,38 

Budki-Rososz 0,31 

Lasocin -0,29 

Ogonów -0,63 

Nowy Dęblin -1,01 

Działki -1,29 

Sierskowola -1,32 

Oszczywilk -1,42 

Słowackiego Wielorodzinne -1,43 

Słowackiego Jednorodzinne -1,56 

Jana Pawła -2,16 

Stary Bazanów -3,00 

Bobrowniki -3,13 

Karola Wojtyły -3,47 

Moszczanka -3,75 

Rososz -3,76 

Niwa Babicka -3,94 

Kleszczówka -4,77 

Potok -4,97 

Zalesie – Kolonia -5,67 

Brusów -5,86 

Stara Dąbia -6,24 

Edwardów -6,89 

Ownia -7,93 

Kruków -7,93 

Nowa Dąbia -7,97 

Kazimierzyn -9,95 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 
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Rysunek 9. Wystandaryzowany wskaźnik w sferze społecznej – podział na osiedla i sołectwa 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego
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W sferze gospodarczej najbardziej kryzysową sytuację obserwuje się w sołectwach 

Lasoń, Janisze, Kruków, Oszczywilk i Nowy Dęblin.  

Tabela 17. Wystandaryzowany wskaźnik w sferze gospodarczej– podział 
na osiedla i sołectwa 

Osiedle/sołectwo Wskaźnik wystandaryzowany – sfera 
gospodarcza 

Lasoń 0,80 

Janisze 0,80 

Kruków 0,80 

Oszczywilk 0,73 

Nowy Dęblin 0,70 

Budki-Rososz 0,70 

Kleszczówka 0,68 

Julin 0,62 

Sędowice 0,58 

Ogonów 0,52 

Swaty 0,47 

Stara Dąbia 0,46 

Słowackiego Wielorodzinne 0,44 

Podwierzbie 0,44 

Ownia 0,43 

Kolonia Swaty 0,42 

Edwardów 0,41 

Krasnogliny 0,40 

Leopoldów 0,32 

Karola Wojtyły Spółdzielcze 0,30 

Zalesie – Kolonia 0,29 

Rososz 0,29 

Stary Bazanów 0,27 

Sierskowola 0,25 

Chrustne 0,22 

Bobrowniki 0,18 

Brusów 0,17 

Potok 0,17 

Działki 0,15 

Lasocin 0,12 

Zalesie 0,10 

Karola Wojtyły 0,10 

Moszczanka 0,01 

Nowa Dąbia -0,11 

Nowy Bazanów -0,17 

Jana Pawła -0,61 

Niwa Babicka -0,66 

Stare Miasto -0,73 
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Osiedle/sołectwo Wskaźnik wystandaryzowany – sfera 
gospodarcza 

Królewska -0,95 

Słowackiego Jednorodzinne -1,10 

Jarmołówka -1,17 

Stawy – Karasiówka -3,90 

Kazimierzyn -3,98 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 
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Rysunek 10. Wystandaryzowany wskaźnik w sferze gospodarczej – podział na osiedla i sołectwa 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego
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Analiza wskaźników sfery środowiskowej wskazuje na nagromadzenie negatywnych 

zjawisk w sołectwach Kruków, Stawy – Karasiówka, Stare Miasto, Słowackiego 

Wielorodzinne i Jana Pawła, i na osiedlu Wojtyły Spółdzielcze.  

Tabela 18. Wystandaryzowany wskaźnik w sferze środowiskowej– podział na 
osiedla i sołectwa 

Osiedle/sołectwo Wskaźnik wystandaryzowany – sfera 
środowiskowa 

Wojtyły Spółdzielcze 5,44 

Stare Miasto 5,17 

Słowackiego Wielorodzinne 2,69 

Jana Pawła 2,05 

Kruków 1,07 

Stawy – Karasiówka 1,07 

Kazimierzyn 1,07 

Karola Wojtyły 0,96 

Działki 0,63 

Słowackiego Jednorodzinne 0,58 

Jarmołówka 0,56 

Bobrowniki 0,43 

Królewska 0,42 

Podwierzbie 0,34 

Julin 0,29 

Zalesie – Kolonia 0,22 

Kolonia Swaty 0,20 

Krasnogliny 0,05 

Brusów -0,08 

Moszczanka -0,14 

Nowy Dęblin -0,18 

Lasocin -0,20 

Leopoldów -0,25 

Niwa Babicka -0,31 

Zalesie -0,39 

Kleszczówka -0,50 

Chrustne -0,53 

Stara Dąbia -0,61 

Nowa Dąbia -0,62 

Nowy Bazanów -0,63 

Ownia -0,65 

Swaty -0,89 

Oszczywilk -0,92 

Stary Bazanów -0,99 

Rososz -0,99 

Sierskowola -1,08 

Edwardów -1,20 
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Osiedle/sołectwo Wskaźnik wystandaryzowany – sfera 
środowiskowa 

Ogonów -1,22 

Sędowice -1,30 

Lasoń -1,46 

Budki-Rososz -1,69 

Janisze -2,85 

Potok -3,53 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 

 

Id: HZDNW-YUAEF-KMYVJ-OWOML-RHMTM. Podpisany Strona 45



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016-2022 
 

46 
 

Rysunek 11. Wystandaryzowany wskaźnik w sferze środowiskowej – podział na osiedla i sołectwa 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego
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Natomiast w sferze technicznej najbardziej kryzysowa sytuacja występuje 

w sołectwie Stare Miasto, Karola Wojtyły Spółdzielcze i Jana Pawła.   

Tabela 19. Wystandaryzowany wskaźnik w sferze technicznej – podział na 
osiedla i sołectwa 

Osiedle/sołectwo 
Wskaźnik wystandaryzowany – sfera 

techniczna  
Stare Miasto 17,39 

Karola Wojtyły Spółdzielcze 4,83 

Jana Pawła 1,40 

Słowackiego Wielorodzinne -0,13 

Podwierzbie -0,62 

Krasnogliny -0,62 

Kruków -0,62 

Julin -0,62 

Lasocin -0,62 

Oszczywilk -0,62 

Lasoń -0,62 

Budki-Rososz -0,62 

Zalesie -0,62 

Swaty -0,62 

Nowy Dęblin -0,62 

Karola Wojtyły -0,62 

Nowy Bazanów -0,62 

Leopoldów -0,62 

Brusów  -0,62 

Sędowice -0,62 

Zalesie – Kolonia -0,62 

Stary Bazanów -0,62 

Rososz -0,62 

Moszczanka -0,62 

Kolonia Swaty -0,62 

Chrustne -0,62 

Sierskowola -0,62 

Ownia -0,62 

Ogonów -0,62 

Edwardów -0,62 

Niwa Babicka -0,62 

Janisze -0,62 

Stara Dąbia -0,62 

Kleszczówka -0,62 

Bobrowniki -0,62 

Nowa Dąbia -0,62 

Potok -0,62 

Działki -0,62 
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Osiedle/sołectwo 
Wskaźnik wystandaryzowany – sfera 

techniczna  
Stawy – Karasiówka -0,62 

Królewska -0,62 

Słowackiego Jednorodzinne -0,62 

Jarmołówka -0,62 

Kazimierzyn -0,62 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 
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Rysunek 12. Wystandaryzowany wskaźnik w sferze technicznej– podział na osiedla i sołectwa 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego
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W sferze przestrzenno-funkcjonalnej największa degradacja ma miejsce w sołectwach 

Kruków, Lasocin, Budki-Rososz, Potok i Niwa Babicka.  

Tabela 20. Wystandaryzowany wskaźnik w sferze przestrzenno-funkcjonalnej – 
podział na osiedla i sołectwa 

Osiedle/sołectwo 
Wskaźnik wystandaryzowany – sfera 

przestrzenno-funkcjonalna  
Kruków 1,89 

Lasocin 1,85 

Budki-Rososz 1,74 

Potok 1,66 

Niwa Babicka 1,65 

Słowackiego Wielorodzinne 1,60 

Rososz 1,53 

Brusów  1,49 

Stary Bazanów 1,46 

Oszczywilk 1,43 

Nowy Bazanów 1,36 

Podwierzbie 1,20 

Moszczanka 1,12 

Edwardów 0,97 

Ownia 0,92 

Zalesie 0,87 

Zalesie – Kolonia 0,83 

Swaty 0,78 

Kazimierzyn 0,73 

Sędowice 0,70 

Karola Wojtyły Spółdzielcze 0,67 

Sierskowola 0,60 

Nowa Dąbia 0,40 

Stawy – Karasiówka 0,33 

Karola Wojtyły 0,27 

Janisze 0,14 

Nowy Dęblin 0,08 

Stara Dąbia -0,01 

Julin -0,07 

Krasnogliny -0,10 

Ogonów -0,13 

Leopoldów -0,23 

Chrustne -0,67 

Kleszczówka -1,09 

Lasoń -1,22 

Kolonia Swaty -1,57 

Bobrowniki -1,94 

Królewska -2,58 
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Osiedle/sołectwo 
Wskaźnik wystandaryzowany – sfera 

przestrzenno-funkcjonalna  
Stare Miasto -2,59 

Jana Pawła -3,09 

Działki -4,09 

Słowackiego Jednorodzinne -4,10 

Jarmołówka -4,78 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 
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Rysunek 13. Wystandaryzowany wskaźnik w sferze przestrzenno-funkcjonalnej– podział na osiedla i sołectwa 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 
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Tabela 21. Wskaźnik sumaryczny – podział na osiedla i sołectwa 

Osiedle/sołectwo Wskaźnik sumaryczny 
Stare Miasto 6,98 
Karola Wojtyły Spółdzielcze 5,26 
Słowackiego Wielorodzinne 2,41 
Podwierzbie 2,16 
Krasnogliny 1,59 
Kruków 1,35 
Julin 1,14 
Lasocin 0,71 
Oszczywilk 0,65 
Lasoń 0,60 
Budki-Rososz 0,55 
Zalesie 0,47 
Swaty 0,46 
Nowy Dęblin 0,35 
Karola Wojtyły 0,19 
Nowy Bazanów 0,18 
Leopoldów 0,16 
Brusów  0,14 
Sędowice 0,11 
Zalesie – Kolonia 0,10 
Stary Bazanów 0,03 
Rososz 0,01 
Moszczanka -0,05 
Kolonia Swaty -0,23 
Chrustne -0,25 
Sierskowola -0,31 
Ownia -0,36 
Ogonów -0,42 
Edwardów -0,53 
Niwa Babicka -0,55 
Janisze -0,60 
Stara Dąbia -0,62 
Kleszczówka -0,76 
Jana Pawła -0,86 
Bobrowniki -1,06 
Nowa Dąbia -1,15 
Potok -1,42 
Działki -1,90 
Stawy Karasiówka -2,01 
Królewska -2,02 
Słowackiego Jednorodzinne -3,21 
Jarmołówka -3,28 
Kazimierzyn -4,19 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 

Id: HZDNW-YUAEF-KMYVJ-OWOML-RHMTM. Podpisany Strona 53



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016-2022 
 

54 
 

Poniższa tabela wskazuje na degradację sołectw i osiedli w podziale na sfery. Dwoma 
plusami zaznaczono najbardziej kryzysową sytuację w sferze społecznej w danej 
jednostce. Jednym plusem określono negatywną sytuację w pozostałych sferach tj. 
gospodarczej, środowiskowej, technicznej i przestrzenno funkcjonalnej. Puste pole 
oznacza, że w danej jednostce nie odnotowuje się sytuacji kryzysowej.  

Tabela 22. Wskazanie degradacji w sołectwach i osiedlach w podziale na sfery 

Osiedle/sołectwo 
Sfera 

społeczna 
Sfera 

gospodarcza 
Sfera 

środowiskowa 
Sfera 

techniczna 

Sfera 
przestrzenno-
funkcjonalna 

Działki  + +   

Jana Pawła   + +  

Jarmołówka +  +   

Julin ++ + +   

Karola Wojtyły  + +  + 

Krasnogliny ++ + +   

Królewska +  +   

Słowackiego Jednorodzinne   +   

Słowackiego Wielorodzinne  + +  + 

Stare Miasto ++  + +  

Stawy  Karasiówka ++  +  + 

Karola Wojtyły Spółdzielcze + + + + + 

Bobrowniki  + +  + 

Brusów   +   + 

Budki-Rososz + +   + 

Chrustne + +   + 

Edwardów  +   + 

Janisze + +    

Kazimierzyn   +   

Kleszczówka  +   + 

Kolonia Swaty + + +  + 

Kruków  + +   

Lasocin  +    

Lasoń ++ +   + 

Leopoldów + +   + 

Moszczanka  +   + 

Niwa Babicka     + 

Nowa Dąbia     + 

Nowy Bazanów +    + 

Nowy Dęblin  +   + 

Ogonów  +   + 

Oszczywilk  +    

Ownia  +   + 
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Osiedle/sołectwo 
Sfera 

społeczna 
Sfera 

gospodarcza 
Sfera 

środowiskowa 
Sfera 

techniczna 

Sfera 
przestrzenno-
funkcjonalna 

Podwierzbie ++ + +  + 

Potok  +   + 

Rososz  +   + 

Sędowice + +   + 

Sierskowola  +   + 

Stara Dąbia  +    

Stary Bazanów  +   + 

Swaty + +   + 

Zalesie + +   + 

Zalesie - Kolonia  + +   

Źródło: opracowanie własne  

Na tej podstawie wyznaczono obszar zdegradowany obejmujący Stare Miasto, Karola 

Wojtyły Spółdzielcze, Krasnogliny, Podwierzbie, Lasoń, Stawy Karasiówka, Julin, Zalesie, 

Swaty, Leopoldów, Chrustne, Nowy Bazanów, Kolonia Swaty, który liczy 7885 osób, co 

stanowi 37,7% wszystkich mieszkańców. Ma on powierzchnię 66,5 km2, co odpowiada 

40,5% powierzchni gminy. Ze względu na konieczność uwzględnienia maksymalnych 

wartości dotyczących liczby ludności i powierzchni obszaru rewitalizacji wskazany obszar 

zdegradowany należało zmniejszyć skupiając się tym samym na tych jednostkach, 

w których degradacja jest najbardziej zaawansowana. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju z dnia 

2 sierpnia 2016 roku obszar rewitalizacji może obejmować nie więcej niż 30% liczby 

mieszkańców gminy i maksymalnie 20% jej powierzchni. W Rykach wyznaczono obszar 

rewitalizacji, w skład którego weszły następujące jednostki:  

Podobszar I 

 Stare Miasto, 

 Stawy Karasiówka, 

 Julin, 

Podobszar II 

 Podwierzbie, 

 Krasnogliny, 

 Lasoń. 
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Wskazany obszar zajmuje powierzchnię 23,3 km2, co stanowi 7,1% całkowitej 

powierzchni gminy. Liczba mieszkańców żyjących na wyznaczonym terenie rewitalizacji 

wynosi 3204 osób, co odpowiada 15,32% wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy. 
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Rysunek 14. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w gminie Ryki 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 
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4. Zasięgi przestrzenne obszaru rewitalizacji - pogłębiona 
charakterystyka obszaru rewitalizacji  

 

4.1. Podobszar I 

Podobszar rewitalizacji I obejmuje swoim zasięgiem trzy sołectwa miejskie: Stare 

Miasto, Julin i Stawy Karasiówka. Do sołectwa zaliczony został również Park Miejski oraz 

Kościół Najświętszego Zbawiciela. Należy zaznaczyć, że funkcjonalnie tereny te są ze 

sobą połączone i tworzą spójny system, który jest rozdzielony biegnącą przez miasto 

drogę DK17. Jednak planowana obwodnica Ryk spowoduje ograniczenie ruchu na tej 

drodze, dzięki czemu tereny te zostaną na nowo połączone.  

W sumie zamieszkiwany jest przez 2488 osób. Znaczną większość Podobszaru 

stanowią mieszkańcy Starego Miasta. Wśród najważniejszych problemów społecznych 

występujących na Podobszarze I należy wskazać wysoki odsetek osób korzystających ze 

świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej. Odsetek osób korzystających ze wsparcia 

pomocy społecznej na terenie Podobszaru wynosi 65,51 i znacznie przekracza 

analogiczną średnią wartość dla całej gminy, która w 2015 roku równa była 45,85. 

Najgorszą sytuację odnotowuje się w sołectwie Stawy Karasiówka, gdzie wskazany 

odsetek jest najwyższy. Najwięcej świadczeń wypłacono z tytułu ubóstwa, bezradności 

i alkoholizmu. O relatywnie niskim poziomie życia mieszkańców i o ubóstwie może 

świadczyć także duża liczba osób, które złożyły wniosek w ramach Programu 500+ na 

pierwsze dziecko, gdzie kryterium przyznania środków finansowych jest poziom 

osiąganych dochodów. Wartość wskaźnika liczby osób, które złożyły wniosek na 1000 

mieszkańców na terenie Podobszaru I wynosił 48,63, podczas gdy średnia wartość dla 

całej gminy wynosiła 17,98. O zaawansowaniu wspomnianych dysfunkcji świadczy także 

duża liczba dzieci korzystających ze stypendiów socjalnych. Na niski poziom dochodów 

mieszkańców wskazuje także duża liczba gospodarstw domowych z zaległościami 

czynszowymi. W 2015 roku liczba gospodarstw z zaległościami czynszowymi na 1000 

mieszkańców w Podobszarze wynosiła 6,83, natomiast analogiczna wartość dla całej 

gminy wynosiła 1,77. Rozprzestrzenianie się̨ negatywnych zjawisk społecznych to często 

rezultaty sytuacji bezrobocia. Na terenie Podobszaru I obserwuje się znaczny odsetek 

osób bezrobotnych, bezrobotnych długotrwale, kobiet pozostających bez zatrudnienia 

i bezrobotnych osób w wieku powyżej 50 roku życia. Wszystkie wymienione wskaźniki 

obrazujące poziom bezrobocia przewyższają przeciętne wartości dla całej gminy. 

Przykładowo liczba osób długotrwale bezrobotnych na 1000 mieszkańców w Podobszarze 

I wynosiła 45,82, podczas gdy wskaźnik dla gminy był równy 33,37. Świadczenia 

pieniężne pomocy społecznej przewidziane prawem dla rodzin w trudnej sytuacji nie 

rozwiązują̨ wspomnianych problemów. Obszary, na których występują̨ wskazane 
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problemy nakładają ̨ się na siebie. Stąd potrzeba kompleksowych działań́ w dziedzinie 

podnoszenia świadomości mieszkańców, wspierania przedsiębiorczości, a także działań ́

mających na celu poprawę ̨ samooceny mieszkańców i wzbudzanie ambicji zdobywania 

wykształcenia i poprawy kwalifikacji zawodowych.  

Problem Podobszaru I to także duża liczba osób w wieku poprodukcyjnym, co 

przyczynia się do starzenia się społeczeństwa. Brak skutecznych narzędzi polityki 

senioralnej uniemożliwia osobom starszym aktywne włączenie się w życie lokalnej 

społeczności. Rosnąca liczba osób w wieku poprodukcyjnym powiązana jest w pewnym 

stopniu ze zjawiskiem emigracji młodych ludzi na tereny oferujące bardziej atrakcyjne 

perspektywy zawodowe - większe zarobki, możliwość rozwoju zawodowego.  

Stare Miasto, Julin i Stawy Karasiówka tworzące Podobszar I to miejsce, w którym 

kumulują się problemy społeczne, a dysfunkcje niektórych rodzin utrzymują ̨ się̨ latami 

i są̨ dziedziczone z pokolenia na pokolenie. Bezrobocie determinujące powstawanie 

ubóstwa, poczucia bezradności i narastanie problemu patologii społecznych może 

doprowadzić do marginalizacji części mieszkańców Podobszaru I. W efekcie wykluczenia 

części ludności z lokalnego życia społecznego może dojść do dorastania negatywnych 

nastrojów społecznych. Ich przejawem może stać się rosnący poziom przestępczości. 

W sołectwach Podobszaru I jego przejawem może być znaczny odsetek kradzieży, 

kradzieży z włamaniem czy przypadków przemocy domowej na 1000 mieszkańców.  

Wskaźnik liczby kradzieży i liczby kradzieży z włamaniem na 1000 mieszkańców dla 

Podobszaru wynosił odpowiednio 9,65 i 3,62. Analogiczne wartości dla Ryk wyniosły 2,87 

i 1,15. Niski stan bezpieczeństwa i porządku publicznego tworzący poczucie zagrożenia 

społeczności lokalnej, a także w skrajnych przypadkach przyczyniają się do niszczenia 

wspólnej infrastruktury. Marginalizacja społeczna jest czynnikiem stanowiącym o niskiej 

aktywności społecznej mieszkańców. Powiązane są z nią również zjawiska takie jak 

bierność wspólnoty lokalnej, nierozwiniętej infrastruktury społecznej. 

Na negatywną sytuację społeczną nakładają się problemy w innych sferach. Na 

terenie Podobszaru I znajduje się wiele budynków komunalnych, często socjalnych. Ich 

stan techniczny można określić jako niewystarczający. Znaczny odsetek lokali to miejsca 

niewyposażone w łazienkę, opalane węglem. Świadczy to o niskiej jakości codziennego 

funkcjonowania mieszkańców. Złe warunki życia często uniemożliwiają lub zniechęcają do 

wyjścia z trudnej sytuacji. Bez wsparcia zewnętrznego dla niektórych mieszkańców może 

być to niemożliwe. Złe warunki życia połączone z ubóstwem, bezradnością generują 

marazm społeczny i sprzyjają rozwojowi patologii społecznych na przykład alkoholizmu, 

wzrostu przestępczości, przemocy domowej.   

Ze względu na centralne, miejskie położenie sytuacja gospodarcza sołectw 

Podobszaru wyrażająca się w dużej liczbie przedsiębiorców i osób prowadzących 
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pozarolniczą działalność gospodarczą jest bardzo dobra. Również pod względem liczby 

rozwiązań infrastruktury technicznej na terenie sołectwa sytuację można określić jako 

dobrą. Jednak w czasie spotkania warsztatowego, które odbyło się 28 grudnia 2016 roku 

mieszkańcy wskazali szereg codziennych niedogodności związanych ze stanem 

infrastruktury technicznej. Większość z nich dotyczy sołectwa Stare Miasto. W pierwszej 

kolejności wskazano na brak dostatecznej liczby miejsc parkingowych. Ponadto 

uczestnicy warsztatu diagnostycznego wspominali o tworzeniu się korków ulicznych 

w okolicy Starego Miasta, co jest spowodowane znaczną liczbą pojazdów poruszających 

się po sołectwie oraz niską przepustowością ciągów komunikacyjnych. Wskazano także 

na zły stan techniczny i niską estetykę budynków znajdujących się w obrębie Starego 

Miasta, co dotyczy przede wszystkim budynków komunalnych. W sferze środowiskowej 

można odnotować niekorzystne wskaźniki. Dotyczą one znacznego udziału liczby 

budynków i działek, na których znajdują się wyroby zawierające azbest.  

W tym miejscu należy wspomnieć o potencjale obszaru, jakim jest zlokalizowany 

na terenie Starego Miasta park wraz z zespołem pałacowym. Dwór został wzniesiony 

w 1765 roku. Podczas pożaru w 1980 roku pałac uległ zniszczeniu, został odbudowany 

i oddany do użytku w 1990 roku. Obecnie mieści się w nim: Urząd Stanu Cywilnego, 

Miejsko Gminne Centrum Kultury. Wokół pałacu znajdują się pozostałości dawnego parku 

krajobrazowego założonego na początku XIX wieku. W czasie spotkań konsultacyjnych 

uczestnicy wskazali, że park jest obecnie zaniedbany, mieszkańcy z niego nie korzystają 

ze względu na uciążliwe liczne gniazda ptaków mieszczące się na drzewach w parku.  

Analizę wskaźnikową Podobszaru I uzupełniono o wyniki badania ankietowego. 

Na terenie Starego Miasta najwięcej uczestników badania ankietowego wskazało 

na wysokie lub średnie natężenie negatywnych zjawisk społecznych wśród których należy 

wskazać przestępczość, alkoholizm, ubóstwo oraz bezrobocie. Podobne problemy 

dostrzegają na terenie swoich sołectw mieszkańcy sołectw Stawy Karasiówka i Julin.  

Mieszkańcy Starego Miasta pozytywnie ocenili następujące aspekty: estetykę 

i zagospodarowanie przestrzeni, dostępność i jakość obiektów usługowo-handlowych, 

stan dróg i chodników, dostępność i jakość usług edukacyjnych oraz transport publiczny. 

Spośród nich najwyżej oceniono dostępność i jakość obiektów usługowo-handlowych. 

Mieszkańcy Starego Miasta najniżej ocenili stan środowiska naturalnego, dostępność 

i jakość usług służby zdrowia oraz wsparcie osób bezrobotnych. Z kolei mieszkańcy 

Stawów Karasiówki za największe atuty i potencjały wybranego obszaru do rewitalizacji 

respondenci uznali stawy, zieleń, drogę i świeże powietrze. Natomiast do największych 

problemów zaliczono brak dużego sklepu i brak własnej działki, którą sołectwo mogłoby 

swobodnie dysponować. Ankietowani z sołectwa Julin najniżej ocenili dostępność i jakość 

usług opiekuńczych nad małymi dziećmi, dostępność i jakość usług w zakresie pomocy 

społecznej oraz stan budynków mieszkalnych, w tym wyposażenie w podstawowe media. 
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W kontrze do innych respondentów z sołectw miejskich ankietowani z Julina najwyżej 

ocenili dostępność i jakość usług edukacyjnych, dostosowanie przestrzeni publicznych 

do  potrzeb osób niepełnosprawnych, wsparcie osób bezrobotnych i stan środowiska 

naturalnego. 

Wśród osób, do których w pierwszej kolejności powinny być kierowane działania 

rewitalizacyjne badani ze wszystkich sołectw miejskich zgodnie wskazali bezrobotnych, 

rodziny z małymi dziećmi, młodzież. Za największe atuty i potencjały wybranego obszaru 

do rewitalizacji respondenci uznali sklepy, rynek i centrum miasta. Zdaniem 

ankietowanych najważniejsze problemy obszaru rewitalizacji, złe strony zamieszkiwania 

na obszarze rewitalizacji to: ubóstwo, brak poczucia bezpieczeństwa, dostosowania dla 

niepełnosprawnych, mało wydarzeń oraz hałas. Odpowiedzią na zidentyfikowane 

problemy mają być zaprojektowane działania rewitalizacyjne. Najczęściej wskazywanymi 

rodzajami przedsięwzięć, które powinny być podejmowane w celu ograniczania 

negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych na obszarze rewitalizacji 

wskazywanymi przez respondentów ze Starego Miasta były: realizacja programów 

aktywizacji i integracji, programów aktywności lokalnej oraz poprawa dostępu do usług 

dla osób starszych i dla osób niepełnosprawnych. Ponadto badani wskazali na rozbudowę 

systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych generujących miejsca pracy 

i inwestycje, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, a także utworzenie miejsca spotkań 

integrujących mieszkańców. Mieszkańcy sołectwa Stawy Karasiówka wskazali 

na następujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne: organizacja większej liczby wydarzeń 

o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym dla mieszkańców, utworzenie miejsca spotkań 

integrujących mieszkańców, rozbudowa systemu ulg i zwolnień dla podmiotów 

prywatnych generujących miejsca pracy i inwestycje oraz poprawa dostępu do usług dla 

osób starszych i dla osób niepełnosprawnych. Najczęściej wskazywanymi rodzajami 

przedsięwzięć, które powinny być podejmowane w celu ograniczania negatywnych 

zjawisk społecznych i gospodarczych na obszarze Julina były: rozbudowa systemu ulg 

i zwolnień dla podmiotów prywatnych generujących miejsca pracy i inwestycje oraz 

realizacja programów aktywizacji i integracji, programów aktywności lokalnej. W celu 

ograniczania negatywnych zjawisk środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych 

i technicznych na wyznaczonym obszarze ankietowani z sołectw Stare Miasto, Stawy 

Karasiówka oraz Julin sugerowali przede wszystkim rozbudowę/modernizację 

infrastruktury drogowej, rozbudowę/modernizację przedszkoli, szkół podstawowych 

i gimnazjów (będących w otoczeniu podobszaru), poprawę jakości wyposażenia oraz 

rozbudowę/modernizację infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.  
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Tabela 23. Wartości wskaźników społecznych w Podobszarze I 

Wskaźniki 

Wartość 
wskaźnika dla 
Miasta i Gminy 

Wartość 
wskaźnika dla 
Podobszaru I 

Wartość 
wskaźnika dla 
sołectwa Stare 

Miasto 

Wartość 
wskaźnika dla 
sołectwa Julin 

Wartość 
wskaźnika dla 

sołectwa Stawy 
Karasiówka 

Liczba mieszkańców 20914 2488 1848 463 177 

Liczba osób korzystających ze świadczeń OPS na 1000 
mieszkańców 67,66 104,10 103,35 99,35 124,29 

Liczba osób pobierających świadczenia z powodu ubóstwa 
na 1000 mieszkańców 45,85 65,51 64,94 0,00 73,45 

Liczba osób pobierających świadczenia z powodu 
bezradności na 1000 mieszkańców 4,02 5,63 7,58 64,79 0,00 

Liczba osób pobierających świadczenia z powodu 
alkoholizmu na 1000 mieszkańców 9,37 18,49 18,40 12,96 33,90 

Liczba osób pobierających świadczenia z powodu 
niepełnosprawności na 1000 mieszkańców 15,01 32,56 22,73 21,60 163,84 

Liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców 54,7 66,32 59,52 64,69 141,24 

Liczba długotrwale bezrobotnych na 1000 mieszkańców 33,37 45,82 43,83 38,88 84,75 

Liczba bezrobotnych kobiet na 1000 mieszkańców 27,01 35,78 33,55 34,56 62,15 

Liczba bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia na 
1000 mieszkańców 10,57 18,09 13,53 25,92 45,20 

Liczba kradzieży na 1000 mieszkańców 2,87 9,65 11,36 6,48 0,00 

Liczba kradzieży z włamaniem na 1000 mieszkańców 1,15 3,62 3,25 4,32 5,65 

Liczba kradzieży pojazdów na 1000 mieszkańców 0,09 0,40 0,00 2,16 0,00 

Liczba przypadków przemocy domowej na 1000 
mieszkańców 0,14 0,80 0,54 2,16 5,65 
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Wskaźniki 

Wartość 
wskaźnika dla 
Miasta i Gminy 

Wartość 
wskaźnika dla 
Podobszaru I 

Wartość 
wskaźnika dla 
sołectwa Stare 

Miasto 

Wartość 
wskaźnika dla 
sołectwa Julin 

Wartość 
wskaźnika dla 

sołectwa Stawy 
Karasiówka 

Liczba uczniów niepromowanych na 1000 mieszkańców 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

Liczba wniosków złożonych o środki z programu 500+ 
(uzyskanie świadczenia za pierwsze dziecko – kryterium 
dochodowe) na 1000 mieszkańców 

17,98 48,63 54,11 23,76 56,50 

Liczba wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe 
złożone do Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 1000 mieszkańców 

0,57 1,20 1,08 2,16 0,00 

Liczba dzieci korzystających z dożywiania na 1000 
mieszkańców 5,55 5,22 5,95 4,32 5,65 

Liczba dzieci otrzymujących stypendia socjalne na 1000 
mieszkańców 5,88 16,48 18,40 2,16 33,90 

Liczba rodzin korzystających z pomocy asystenta rodziny 
na 1000 mieszkańców 0,38 1,20 1,60 0,00 0,00 

Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w koloniach i 
obozach z programem zajęć prof. w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych na 10000 
mieszkańców 

2,29 3,21 4,33 0,00 0,00 

Liczba gospodarstw z zaległościami czynszowymi na 1000 
mieszkańców 

1,77 6,83 7,58 0,00 16,95 

Liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym na 1000 
mieszkańców 

70,86 235,93 275,97 32,40 350,28 

Liczba mężczyzn w wieku poprodukcyjnym na 1000 
mieszkańców 29,69 98,87 113,64 12,96 169,49 

Liczba budynków z azbestem na 1000 mieszkańców 276,27 131,3 125,54 207,34 0,00 

Liczba przyłączy wodociągowych na 1000 mieszkańców 184,85 260,45 279,76 231,10 135,59 
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Wskaźniki 

Wartość 
wskaźnika dla 
Miasta i Gminy 

Wartość 
wskaźnika dla 
Podobszaru I 

Wartość 
wskaźnika dla 
sołectwa Stare 

Miasto 

Wartość 
wskaźnika dla 
sołectwa Julin 

Wartość 
wskaźnika dla 

sołectwa Stawy 
Karasiówka 

Liczba przyłączy kanalizacyjnych na 1000 mieszkańców 151,95 125,80 165,04 231,10 45,20 

Liczba budynków komunalnych w wieku powyżej 50 lat 8,13 4,82 6,49 0,00 0,00 

Liczba remontów w budynkach komunalnych na 1000 
mieszkańców 6,69 1,20 1,62 0,00 0,00 

Liczba zabytków na 1000 mieszkańców 2,87 0,80 1,08 0,00 0,00 

Liczba przedsiębiorców na 1000 mieszkańców 57,23 104,90 106,60 12,96 327,68 

Liczba osób prowadzących pozarolniczą działalność 
gospodarczą w 2015 roku na 1000 mieszkańców 37,78 71,14 70,89 15,12 220,34 

Osiągnięta kwota dochodów osób prowadzących 
pozarolniczą działalność gospodarczą w 2015 roku na 
1000 mieszkańców 

3086887,79 6129874,27 6270543,66 596 781,73 19134760,23 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego
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4.2. Podobszar II 

Drugim Podobszarem rewitalizacji jest obszar obejmujący sołectwa wiejskie 

Krasnogliny, Lasoń i Podwierzbie. W 2015 roku był zamieszkiwany przez 716 osób. 

Jednym z najważniejszych niekorzystnych zjawisk społecznych, jakie odnotowuje się 

w Podobszarze II jest wysoki odsetek osób bezrobotnych, przy czym szczególne 

znaczenie ma duża liczba bezrobotnych długotrwale, znaczna liczba bezrobotnych kobiet 

oraz osób w wieku powyżej 50 lat. Odsetek osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców w 

Podobszarze II  wynosi 93,58, natomiast analogiczna wartość w gminie wyniosła 54,7. 

Odsetek długotrwale bezrobotnych w Podobszarze II wynosił 57,26, podczas gdy wartość 

dla gminy była równa 33,37. Pod tym względem najgorszą sytuację odnotowuje się 

w sołectwie Podwierzbie. Zjawisko długotrwałego bezrobocia jest komplementarne z 

niskim poziomem życia mieszkańców. Niskie dochody rodzin, co za tym idzie, konflikty w 

tych rodzinach i w rezultacie ich rozbicie dają obraz skutków długotrwałego bezrobocia. 

Kolejne pokolenia w tak funkcjonujących rodzinach dotknięte są często tymi samymi 

problemami. Niedostateczna jakość życia rodzin przekazywana jest kolejnym pokoleniom, 

co prowadzi do nagromadzenia zjawiska długotrwałego bezrobocia.  

Powiązany jest z tym wysoki odsetek osób korzystających ze świadczeń OPS 

z powodu ubóstwa, bezradności i alkoholizmu. Odsetek osób korzystających ze świadczeń 

OPS na 1000 mieszkańców w Podobszarze II w 2015 roku wynosił 231,84. Analogiczny 

wskaźnik dla gminy osiągnął wartość 67,66. Przykładowo zjawisko ubóstwa implikowane 

jest bezrobociem, niskim poziomem edukacji, kwalifikacjami zawodowymi 

niedostosowanymi do rynku pracy. Sytuacja rodzin borykających się z niedostatkiem 

wymaga głębszej analizy ich sytuacji życiowej. Długotrwałe bezrobocie, wieloletnie 

funkcjonowanie w trudnych warunkach, ograniczone możliwości i brak chęci zmiany 

sytuacji życiowej powodują, że następuje pogorszenie codziennej jakości mieszkańców 

dotkniętych ubóstwem.  

W terenie Podobszaru obserwuje się także ujemną sytuację gospodarczą, której 

wyrazem jest niski odsetek osób prowadzących pozarolniczą działalności gospodarczą 

i niski odsetek liczby przedsiębiorców w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 

W Podobszarze II liczba przedsiębiorców na 1000 mieszkańców jest blisko dwukrotnie 

niższa niż analogiczna wartość dla gminy. Natomiast liczba osób prowadzących 

pozarolniczą działalnością gospodarczą na 1000 mieszkańców w gminie jest ponad 

trzykrotnie wyższa niż ta odnotowywana na terenie Podobszaru II. Najgorszą sytuację 

gospodarczą odnotowuje się w sołectwie Lasoń, relatywnie najlepszą spośród jednostek 

wchodzących w skład Podobszaru II w sołectwie Krasnogliny. Może to świadczyć o 

wysokiej niesamodzielności mieszkańców i o niechęci do przejawiania inicjatywy w 

lokalnym życiu ekonomicznym.  
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Na niską jakość funkcjonowania mieszkańców wpływa także znaczna liczba budynków 

i działek, na których odnotowuje się obecność wyrobów azbestowych na 1000 

mieszkańców. Wskazana miara w Podobszarze II przekracza wartość wskaźnika dla 

gminy.  

Nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych oraz koncentracja 

problemów w sferach technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej, a także środowiskowej 

wskazują na silną degradację sytuacji sołectw Podobszaru II. W dalszym rozwoju zjawisk 

kryzysowych może to doprowadzić do znacznego osłabienia codziennej jakości życia 

mieszkańców.              

 Badanie ankietowe przeprowadzono również wśród mieszkańców Podobszaru II, co 

stanowiło uzupełnienie dotychczasowych analiz diagnostycznych. W pierwszym kroku 

ankietowani mieszkańcy Podwierzbia, Krasnoglin i  Lasonia zostali poproszeni o ocenę 

natężania wybranych problemów społecznych. Zdaniem mieszkańców Podwierzbia do 

najbardziej zaawansowanych problemów społecznych na wskazanym obszarze można 

zaliczyć alkoholizm, bezrobocie i brak dostępu do nowoczesnej technologii. Ankietowani 

mieszkańcy Krasnoglin problemy społeczne dostrzegają  w przestępczości, niskim 

poziomie uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, przemocy w rodzinie, 

problemach opiekuńczo-wychowawczych, a także wandalizm. Podobne problemy 

dostrzegają mieszkańcy Lasoni - ich zdaniem największy problem stanowią alkoholizm, 

przemoc                  w rodzinie, problemy opiekuńczo-wychowawcze i brak dostępu do 

nowoczesnej technologii.  

Mieszkańcy Podwierzbia najniżej ocenili stan dróg i chodników, dostosowanie 

przestrzeni publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz transport publiczny. 

Wysoko oceniono stan środowiska naturalnego, dostępność i jakość oferty rekreacyjno-

sportowej oraz dostępność i jakość oferty kulturalnej. Z kolei mieszkańcy Krasnoglin 

najniżej ocenili dostępność i jakość usług służby zdrowia. W Lasoni niskie oceny uzyskał 

stan dróg i chodników. Najwyższe oceny w Podwierzbiu otrzymały następujące aspekty: 

stan środowiska naturalnego, dostępność i jakość oferty rekreacyjno-sportowej oraz 

dostępność i jakość oferty kulturalnej. Inaczej atuty i problemy postrzegają mieszkańcy 

Krasnoglin. Najwyższe oceny otrzymały dostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb 

osób niepełnosprawnych, stan dróg i chodników oraz stan budynków mieszkalnych, w 

tym wyposażenie w podstawowe media. Ankietowani z sołectwa Lasoń za największe 

atuty i potencjały wybranego obszaru do rewitalizacji uznali las, roślinność i ludzi. Wśród 

problemów wymieniali drogi, dojazd i brak komunikacji.  

Ankietowani z Podwierzbia wśród atutów i potencjałów wymienili nieskażoną 

przyrodę, walory środowiskowe i rekreacyjne oraz tereny do zagospodarowania. 

Problemy skupiały się wokół dróg, braku komunikacji, kanalizacji, odwodnienia, usług 

sklepów i pracy. Wśród zalet respondenci z Krasnoglin wymieniali drogę i dostęp do niej 
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oraz otoczenie lasu. Wśród problemów wymieniali brak pracy, sklepu i oferty spędzania 

wolnego czasu. 

Zdaniem mieszkańców Podwierzbia, Krasnoglin i Lasoni, przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne powinny być kierowane w pierwszej kolejności do młodzieży, następnie 

do rodzin z małymi dziećmi oraz do dzieci i bezrobotnych. 

Najczęściej wskazywanymi rodzajami przedsięwzięć, które powinny być 

podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych na 

obszarze Podwierzbia były: organizacja większej liczby wydarzeń o charakterze 

kulturalnym, rekreacyjnym dla mieszkańców, realizacja programów aktywizacji i 

integracji, programów aktywności lokalnej oraz utworzenie miejsca spotkań integrujących 

mieszkańców. W celu ograniczania negatywnych zjawisk środowiskowych, przestrzenno-

funkcjonalnych i technicznych na obszarze Podwierzbia ankietowani sugerowali przede 

wszystkim rozbudowę/modernizację infrastruktury drogowej. Zdaniem mieszkańców 

Krasnoglin w celu przezwyciężenia negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych 

należy podejmować następujące działania: poprawa dostępu do usług dla osób starszych 

i dla osób niepełnosprawnych oraz rozbudowa systemu ulg i zwolnień dla podmiotów 

prywatnych generujących miejsca pracy i inwestycje oraz realizacja projektów 

szkoleniowo-doradczych, realizacja programów aktywizacji i integracji, programów 

aktywności lokalnej, utworzenie miejsca spotkań integrujących mieszkańców, a także 

zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Najczęściej wskazywanymi rodzajami 

przedsięwzięć, które powinny być podejmowane w celu ograniczania negatywnych 

zjawisk społecznych i gospodarczych na obszarze Lasoni były: rozbudowa systemu ulg 

i zwolnień dla podmiotów prywatnych generujących miejsca pracy i inwestycje oraz 

realizacja programów aktywizacji i integracji, programów aktywności lokalnej i promocja 

przedsiębiorczości, wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą.  Wśród 

pozostałych przedsięwzięć w innych sferach respondenci z Lasoni wskazywali 

rozbudowę/modernizację infrastruktury drogowej i poprawę standardu mieszkań.                                                                

Tabela 24. Wartości wskaźników społecznych w Podobszarze II 

Wskaźniki 

Wartość 
wskaźnika 
dla Miasta 

i Gminy 

Wartość 
wskaźnika 

dla 
Podobszaru 

II 

Wartość 
wskaźnika 

dla 
sołectwa 

Krasnogliny 

Wartość 
wskaźnika 

dla 
sołectwa 

Lasoń 

Wartość 
wskaźnika 

dla 
sołectwa 

Podwierzbie 

Liczba mieszkańców 20914 716 286 75 355 

Liczba osób korzystających ze 
świadczeń OPS na 1000 
mieszkańców 

67,66 231,84 285,74 186,67 219,72 

Liczba osób pobierających 
świadczenia z powodu ubóstwa 
na 1000 mieszkańców 

45,85 159,22 174,83 173,33 143,66 

Id: HZDNW-YUAEF-KMYVJ-OWOML-RHMTM. Podpisany Strona 67



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016-2022 
 

68 
 

Wskaźniki 

Wartość 
wskaźnika 
dla Miasta 

i Gminy 

Wartość 
wskaźnika 

dla 
Podobszaru 

II 

Wartość 
wskaźnika 

dla 
sołectwa 

Krasnogliny 

Wartość 
wskaźnika 

dla 
sołectwa 

Lasoń 

Wartość 
wskaźnika 

dla 
sołectwa 

Podwierzbie 

Liczba osób pobierających 
świadczenia z powodu 
bezradności na 1000 
mieszkańców 

4,02 5,59 10,49 0,00 2,85 

Liczba osób pobierających 
świadczenia z powodu 
alkoholizmu na 1000 
mieszkańców 

9,37 23,74 24,48 13,33 23,35 

Liczba osób pobierających 
świadczenia z powodu 
niepełnosprawności na 1000 
mieszkańców 

15,01 43,30 48,95 0,00 47,89 

Liczba bezrobotnych na 1000 
mieszkańców 54,7 93,58 97,90 40,00 101,41 

Liczba długotrwale bezrobotnych 
na 1000 mieszkańców 33,37 57,26 73,43 26,67 78,87 

Liczba bezrobotnych kobiet na 
1000 mieszkańców 27,01 46,09 48,95 40,00 45,07 

Liczba bezrobotnych w wieku 
powyżej 50 roku życia na 1000 
mieszkańców 

10,57 27,93 34,97 13,33 23,35 

Liczba kradzieży na 1000 
mieszkańców 2,87 2,79 0,00 26,67 0,00 

Liczba kradzieży z włamaniem na 
1000 mieszkańców 

1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

Liczba kradzieży pojazdów na 
1000 mieszkańców 

0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

Liczba przypadków przemocy 
domowej na 1000 mieszkańców 

0,14 2,79 0,00 26,67 0,00 

Liczba uczniów niepromowanych 
na 1000 mieszkańców 0,86 2,79 3,50 0,00 2,82 

Liczba budynków z azbestem na 
1000 mieszkańców 276,27 276,54 272,73 680,00 104,37 

Liczba przyłączy wodociągowych 
na 1000 mieszkańców 184,85 181,56 234,27 346,67 104,23 

Liczba przyłączy kanalizacyjnych 
na 1000 mieszkańców 151,95 181,56 234,27 346,67 104,23 

Liczba przedsiębiorców na 1000 
mieszkańców 57,23 23,74 27,97 0,00 25,35 

Liczba osób prowadzących 
pozarolniczą działalność 
gospodarczą w 2015 roku na 
1000 mieszkańców 

37,78 11,17 3,50 0,00 19,72 

Osiągnięta kwota dochodów osób 3086887,79 949085,78 0,00 0,00 1914212,45 
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Wskaźniki 

Wartość 
wskaźnika 
dla Miasta 

i Gminy 

Wartość 
wskaźnika 

dla 
Podobszaru 

II 

Wartość 
wskaźnika 

dla 
sołectwa 

Krasnogliny 

Wartość 
wskaźnika 

dla 
sołectwa 

Lasoń 

Wartość 
wskaźnika 

dla 
sołectwa 

Podwierzbie 

prowadzących pozarolniczą 
działalność gospodarczą w 2015 
roku na 1000 mieszkańców 

   

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 
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5. Wizja 

Wizja przedstawia obraz obszaru w perspektywie czasu. Stanowi ona docelowy 

wizerunek obszaru, do którego dążą interesariusze Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

poprzez realizację celów rewitalizacji i przy założeniu występowania odpowiednich 

warunków wewnętrznych i zewnętrznych. Wizja stanowi obraz pożądanego stanu, jaki 

społeczność lokalna chce osiągnąć́ w 2022 roku.  Wizja wskazuje zasadniczy kierunek 

działania, jaki stoi przed miastem i gminą Ryki.  

 

Wizja Podobszaru I w 2022 roku: 

Podobszar I w 2022 roku to obszar zamieszkiwany przez aktywną i zintegrowaną 

społeczność, która mieszka i wypoczywa w bardziej przyjaznych dla mieszkańców, 

odnowionych, atrakcyjnych przestrzeniach miejskich, gdzie w pełni wykorzystuje się 

potencjał lokalnej tradycji i kultury, co przyczynia się do zintegrowania mieszkańców 

wokół wspólnych wartości oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej i społeczno-

gospodarczej obszaru, gdzie w zdrowym środowisku naturalnym powstają tereny 

rekreacyjne i wypoczynkowe wyposażone w małą architekturę, poprawiające jakość życia 

mieszkańców bez uciążliwego ruchu tranzytowego drogą krajową nr 17. 

 

Wizja Podobszaru II w 2022 roku: 

Podobszar II w 2022 roku to obszar dający możliwość prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz rozwoju społeczno-gospodarczego mieszkańców obszaru wiejskiego 

gminy Ryki, w którym aktywnie wykorzystywany jest istniejący, dostosowany do potrzeb, 

zmodernizowany potencjał infrastrukturalny będący istotnym czynnikiem rozwoju 

lokalnego, gdzie realizowane są działania przyczyniające się przeciwdziałaniu wykluczeniu 

społecznemu. Istniejące zasoby środowiska przyrodniczego wraz z licznymi miejscami 

rekreacyjnymi i wypoczynkowymi dają przestrzeń do integracji mieszkańców oraz do 

budowania trwałych więzi z miejscem zamieszkania. 
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6. Cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym 
potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu 
eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk  

Ze względu na złożoność i wielowątkowość procesu rewitalizacji konieczne jest jego 

uporządkowanie. W tym celu utworzono strukturę celów strategicznych i kierunków 

działań, które sformułowano tak, by wpisywały się we wszystkie sfery interwencji procesu 

rewitalizacji. Zaprojektowana wizja Podobszarów będzie mogła zostać osiągnięta dzięki 

realizacji określonych celów. Cele określają pewien stan, efekt, do którego dążą 

określone grupy podmiotów. Wyrażają one aspiracje, zamierzenia do osiągnięcia 

w przyszłości, a podstawą ich wyznaczenia stanowią obecnie występujące problemy 

i oczekiwania interesariuszy. Jednocześnie należy zauważyć, że samorząd lokalny 

występuje w roli koordynatora działań przyczyniających się do realizacji zakładanych 

celów rewitalizacji, w związku z tym nie jest wyłącznym realizatorem Lokalnego 

Programu Rewitalizacji. Zakłada się włączenie w ten proces także podmiotów z sektora 

prywatnego i pozarządowego. Przy wyznaczeniu celu i kierunków działań uwzględniono 

również wnioski zgłoszone w czasie konsultacji społecznych. 

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016-2022 

zostały wyznaczone cele strategiczne – stanowiące główne wytyczne w poszczególnych 

sferach rewitalizacji. Każdy z celów uszczegółowiony został konkretnymi kierunkami 

działań i projektami rewitalizacyjnymi, które tym samym stanowią najniższy poziom 

operacjonalizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.  

Rysunek 15. Struktura realizacji wizji obszaru 

Źró

dło: opracowanie własne 
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Poniżej przedstawione zostały również cele i przypisane im kierunki działań 

w podziale na Podobszary oraz w podziale na poszczególne sfery życia społecznego 

najistotniejsze z punktu widzenia procesów rewitalizacyjnych, w których prowadzona była 

delimitacja obszarów zdegradowanych oraz szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji tj. 

sfery: 

 społeczną, 

 gospodarczą, 

 przestrzenną z uwzględnieniem sfery przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej 

i środowiskowej.  

Ze względu na wiele cech wspólnych, problemy obu obszarów – a tym samym 

pożądane pola interwencji służące wyprowadzeniu obszaru ze stanu kryzysowego – są 

podobne. Mimo to zdecydowano się na formułowanie celów i głównych kierunków działań 

dla każdego z podobszarów osobno. 

Tabela 25. Struktura celów rewitalizacji dla Podobszaru I 

Sfera Cele Kierunki działań 

1.1. Ograniczenie zjawiska ubóstwa i wykluczenia 
społecznego  
1.2. Rozwinięte usługi edukacyjne i społeczne, w tym 
opiekuńcze oraz oferta spędzania czasu wolnego dla 
różnych grup odbiorców 
1.3. Zmniejszenie salda migracji, szczególnie ludzi 
młodych   

1.4 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 
mieszkańców  

Społeczna  

1. Wysoki 
poziom 
warunków życia 
i integracji 
społecznej 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji  

1.5. Budowanie tożsamości lokalnej  

2.1. Aktywizacja zawodowa mieszkańców 
Gospodarcza 

2. Ożywiony 
gospodarczo  
obszar 
rewitalizacji  

2.2. Tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju 
gospodarczego  

3.1. Poprawa jakości środowiska 

3.2. Zachowanie walorów przyrodniczych  

3.3. Rozwijanie i wykorzystywanie potencjału i oferty 
turystycznej oraz rekreacyjnej 

3.4. Dostosowywanie przestrzeni publicznej do 
potrzeb różnych grup społecznych  
3.5. Rozwijanie infrastruktury technicznej i 
zapewnienie wysokiego poziom funkcjonalności 
budynków użyteczności publicznej 

Przestrzenna 

3. Wysoki 
poziom rozwoju 
infrastruktury i 
przestrzeni 
obszaru 
rewitalizacji  

3.6. Poprawa warunków zamieszkania  mieszkańców 

Id: HZDNW-YUAEF-KMYVJ-OWOML-RHMTM. Podpisany Strona 72



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016-2022 
 

73 
 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 26. Struktura celów rewitalizacji dla Podobszaru II 

Sfera Cele  Kierunki działań 

1.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz 
zjawisku ubóstwa  
1.2. Ograniczanie zjawiska uzależnień i ochrona 
najmłodszych przed dziedziczeniem negatywnych 
zachowań społecznych  
1.3. Wzmocnienie więzi lokalnych i aktywizacja 
mieszkańców do podejmowania wspólnych inicjatyw   

1.4. Rozwój infrastruktury usług społecznych 

1.5.  Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa 
mieszkańców  

Społeczna  

1. Aktywizacja 
społeczna i 
zawodowa osób 
zamieszkujących 
Podobszar 
rewitalizacji  

1.6. Poprawa warunków spędzania czasu wolnego i 
rekreacji 

2.1. Włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa 
wykluczonych grup mieszkańców 

Gospodarcza 

2. Pobudzenie 
lokalnej 
gospodarki 
Podobszaru  

2.2. Wprowadzenie nowych funkcji pozwalających na 
społeczne i gospodarcze ożywienie Podobszaru  

3.1. Modernizacja i remont ciągów pieszo-jezdnych i 
rozwój transportu publicznego 

3.2. Ochrona przed szkodliwymi czynnikami i 
zanieczyszczeniem środowiska 
3.3. Uporządkowanie zieleni i wykorzystanie jej 
potencjału do stworzenia miejsc wypoczynku i 
rekreacji 

Przestrzenna 

3. Lepszej 
jakości 
przestrzenie 
publiczne i 
ochrona stanu 
środowiska 
Podobszaru 
rewitalizacji  3.4. Poprawa dostępności i jakości do infrastruktury 

technicznej  
Źródło: opracowanie własne 
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7. Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne   

Elementem spajającym wszystkie aspekty procesu rewitalizacji i wszystkie 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne jest czynnik ludzki. Wszystkie zaplanowane działania 

w sferach społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej i przestrzenno-

funkcjonalnej koncentrują się na lokalnej społeczności.  

Wspomniane przedsięwzięcia mające wyprowadzić obszar rewitalizacji ze stanu 

kryzysowego zostały opracowane w podziale na trzy wiązki. Prognozowane rezultaty wraz 

ze sposobem ich oceny znajdują się w rozdziale 13. pn. „System monitoringu i oceny 

skuteczności działań oraz system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany 

w otoczeniu programu” w tabeli nr 36.  

 

Wiązka projektów I. 

Ożywienie społeczno-gospodarcze i aktywizacja społeczności lokalnej 

Nadrzędnym celem rewitalizacji jest zminimalizowanie kryzysu w podsystemie 

społecznym. Dlatego też aspekt społeczny jest najistotniejszym elementem 

podejmowanych działań rewitalizacyjnych i zostanie on uwzględniony we wszystkich 

celach służących realizacji działań naprawczych. Wskazane w tej wiązce planowane 

działania służące wyprowadzeniu jednostek ze stanu kryzysowego obejmują między 

innymi poprawę dostępu do usług społecznych, próbę aktywizacji dzieci i młodzieży oraz 

osób narażonych na wykluczenie społeczne. Projekty realizowane w ramach rewitalizacji 

przyczynią się do zwiększenia identyfikacji ludności z zamieszkiwanym terenem i lokalną 

społecznością. Zaprojektowane zmiany mają przyczynić się do niwelowania negatywnych 

zjawisk społecznych takich jak uzależnienie części mieszkańców od korzystania ze 

świadczeń pomocy społecznej, wysoki odsetek bezrobotnych. W tym miejscu należy 

zauważyć, że znaczną część przedsięwzięć zaprojektowanych w tej wiązce stanowią te 

zgłoszone przez jednostki organizacyjne gminy takie jak Miejsko – Gminne Centrum 

Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną, Miejsko-

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, co wskazuje na liczne grono partnerów 

wspierających Urząd Miejski w realizacji przedsięwzięć. Ponadto jednostki takie jak 

Centrum Kultury czy Biblioteka mają bliższy kontakt i częstsze możliwości współpracy z 

organizacjami pozarządowymi. Jest to bardzo istotne z uwagi na to, że po 2020 roku 

filarem finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych będą stanowiły partnerstwa 

publiczno-prywatne.   

Projekty wchodzące w skład wiązki projektów I.: 

1.1. Aktywni Mieszkańcy Ryk 

1.2. Spotkanie z książką 
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1.3. Warsztaty graffiti i street-art 

1.4. Promowanie lokalnej tożsamości kulturowej – kultura żydowska w Rykach 

1.5. Dostęp do kultury dla osób z niepełnosprawnością 

1.6. "Lepsza Przyszłość" - profilaktyka i wsparcie społeczno – zdrowotne mieszkańców 
w gminie Ryki 

1.7. Reaktywacja 2016+ 

1.8. Indywidualne Mistrzostwa w kategoriach:  Zumba, rzut lotką, strzelanie z 
wiatrówki 

1.9. Sport na wesoło 

1.10. Integracyjny Marsz Nordic Walking z elementami na urządzeniach plenerowych 

1.11. Bieg sztafetowy „Rodzinna ósemka” połączony z konkursami sportowymi 

1.12. Szkoła szachowa i turnieje szachów plenerowych 

1.13. Popołudnie zapomnianych gier i zabaw 
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Tabela 27. Wiązka projektów I. 

Nazwa projektu Planowane zadania 

Koordynator 
projektu i 

partnerzy w 
realizacji 

Lokalizacja 
Termin 

realizacji Koszt 

1.1. Aktywni 
mieszkańcy 
Ryk 

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy 
społeczne takie jak bezrobocie, alkoholizm, chuligaństwo. 
Celem projektu jest aktywizacja społeczna mieszkańców 
obszaru rewitalizacji, co ma minimalizować negatywne 
zjawiska zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji. Projekt 
przyczyni się do poprawy warunków życia społeczności 
lokalnych z obszaru, który będzie poddany rewitalizacji. 
Ponadto projekt przyczyni się do ograniczenia negatywnych 
zjawisk wśród najmłodszych mieszkańców Ryk tj. 
zapobiegania zjawisku „dziedziczenia problemów 
społecznych”. W ramach projektu planuje się: 
 organizację przedsięwzięć integrujących i aktywizujących 

społeczność lokalną 
 organizację warsztatów, kursów, szkoleń indywidualnych 

i grupowych 
 organizację zajęć  dla dzieci i młodzieży 
 organizację zajęć dla osób dorosłych w różnym 

przedziale wiekowym. 
W ramach projektu  w szczególności zakłada się utworzenie 
Centrum Integracji Społecznej. W ramach działania CIS 
zorganizowane zostaną: 
 w zakresie reintegracji społecznej: zajęcia 

terapeutyczne, edukacyjne, 
 w zakresie reintegracji zawodowej: przekwalifikowanie 

zawodowe (kursy, szkolenia), nabywanie nowych 
kwalifikacji zawodowych, zajęcia praktyczne (warsztaty, 
praktyki).  

Warsztaty w ramach CIS będą miały ukierunkowanie na 
prace remontowo-budowlane, uczestnicy projektu będą 
zdobywali nowe umiejętności poprzez naukę zawodu w 
adaptowanym na cele społeczne budynku po byłej komendy 
policji. Zakłada się, że w projekcie w ramach CIS weźmie 
udział 30 osób z obszaru rewitalizacji. 
Ponadto w ramach projektu realizowane będą zajęcia 
praktyczno-techniczne, artystyczne, rekreacyjne i kółka 

 Urząd Miejski  
 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 
Rykach 

Ryki, działka nr 
3992/1  
 
 Budynek 

dawnej 
komendy 
policji, ul. 
Poniatowskiego 
12 

 
 
Uczestnikami 
projektu będą 
mieszkańcy  
Podobszaru I i II 

2017 - 
2022 

50 000 
złotych 
rocznie 
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Nazwa projektu Planowane zadania 

Koordynator 
projektu i 

partnerzy w 
realizacji 

Lokalizacja 
Termin 

realizacji 
Koszt 

zainteresowań, dzięki czemu dzieci i młodzież w sposób 
odpowiedni zagospodarują czas wolny.  Z projektu skorzysta 
25 dzieci. 
Dodatkowo prowadzone będą warsztaty dla rodzin, które 
będą miały na celu zapobieganie i przeciwdziałanie 
sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności. Pomocą objęte 
zostanie 45 rodzin. 
Projekt powiązany z projektem nr 3. 

1.2. Spotkanie z 
książką 

 

Projekt skierowany do dzieci z rodzin zagrożonych lub już 
wykluczonych społecznie,  z problemem alkoholowym, 
pozbawionymi pracy. Celami projektu są: Pobudzanie i 
pogłębianie motywacji dzieci w wieku przedszkolnym do 
nauki czytania poprzez stwarzanie optymalnych warunków 
do rozwijania ich zainteresowań czytelniczych. 
 Rozwijanie u dzieci pasji czytania i zainteresowanie 

literaturą. 
 Przekazywanie wiedzy o świecie, przyrodzie, środowisku 

w którym żyjemy. 
 Rozwijanie wyobraźni i fantazji przy tworzeniu 

samodzielnych opowiadań  
 Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów. 
 Przygotowanie do późniejszego, samodzielnego wyboru 

książek. 
W ramach projektu będą odbywały się cykliczne, 
comiesięczne zajęcia polegające na czytaniu dzieciom bajek, 
baśni i opowiadań. Planuje się także udział dzieci w prostych 
inscenizacjach z podziałem na role.  
Szacuje się, że zajęcia zostaną przeprowadzone na grupie 
20 dzieci z obszaru rewitalizacji.  

Miejsko – Gminna 
Biblioteka Publiczna 
w Rykach 
 
Partner: 
Przedszkole 
Samorządowe nr 1  
w Rykach 
 

Podobszar I 
Przedszkole 
Samorządowe nr 1  
ul. Szkolna 18, 08-
500 Ryki 
 
 

Wrzesień 
2017 – 
grudzień 
2022 

5 000 
złotych 
rocznie 

1.3. Warsztaty 
graffiti i 
street art 

Projekt skierowany do młodzieży z obszarów zagrożonych 
degradacją społeczną, ma polegać na przeprowadzeniu 
warsztatów tworzenia graffiti z elementami street-artu: 
szablony, wlepki, murale, collage. Uczestnicy będą mieli 
okazję dowiedzieć się czym jest sztuka ulicy, opanować 
podstawową technikę graffiti, jak i osobiście spróbować 
swoich sił w malowaniu farbami w spray’u. W trakcie zajęć 
pojawią się zagadnienia dotyczące historii graffiti, teorii 

Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury w 
Rykach 
 

Podobszar I  
  Świetlica 

środowiskowa – 
Pracownia 
Orange, 

 ul. Kościuszki 
17 

 Budynek 

 2018 20 000 
złotych 
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Nazwa projektu Planowane zadania 

Koordynator 
projektu i 

partnerzy w 
realizacji 

Lokalizacja 
Termin 

realizacji 
Koszt 

nauki malowania graffiti i techniki graffiti. Warsztaty staną 
się okazją na kreatywne zorganizowanie czasu i zmianę 
modelu zachowań społecznych. Technika street-art to 
element kontrkulturowy, dlatego szczególnie blisko mu do 
środowisk wykluczonych, odrzuconych. Jest znakomitym 
narzędziem do pracy z ekspresją buntu i niezadowolenia, do 
pokazywania jak skanalizować emocje i pchnąć energię w 
konstruktywnym kierunku. Projekt ma na celu aktywizację 
mieszkańców, w szczególności młodzieży, do wspólnego 
działania na rzecz poprawy estetyki otoczenia oraz 
umożliwienie rozwoju umiejętności artystycznych. Poprzez 
udział w zajęciach uczestnicy poznają podstawy dobrych 
postaw obywatelskich, dbania o swoje najbliższe 
środowisko, poszanowania mienia społecznego. Uczą się 
także zasad pracy zespołowej, legalnego malowania graffiti, 
aby nie były niszczone zabytki, obiekty sakralne czy 
odnowione elewacje. Poznają jasną, kreatywną stronę 
graffiti. Celem jest także poprawa estetyczna otoczenia 
poprzez stworzenie murali na budynkach. 
Projekt powiązany z projektem nr 3. 

dawnej 
komendy 
policji, ul. 
Poniatowskiego 
12 

Podobszar II 
 Świetlica 

środowiskowa 
w Podwierzbiu, 
Podwierzbie 
20a 

1.4. Promowanie 
lokalnej 
tożsamości 
kulturowej – 
kultura 
żydowska w 
Rykach 

Ryki historycznie i społecznie związane są z kulturą 
żydowską, gdyż do czasów II wojny światowej społeczność 
ta stanowiła większość wśród mieszkańców. Żydzi 
przyczynili się do rozwoju gospodarczego miasta – 
dominowali w handlu i usługach. Od czasu okupacji 
hitlerowskiej kultura żydowska została zmarginalizowana i 
zniknęła niemal całkowicie ze świadomości społecznej. Na 
obszarze dawnej dzielnicy żydowskiej i getta (tj. Rynek 
Stary i przylegające ulice) nie ma żadnych śladów, ani 
informacji na temat Żydów mieszkających tam przed wojną. 
Mieszkańcy Starego Miasta w większości nie są świadomi 
historycznej przeszłości tego miejsca. Nie są także związani 
tożsamościowo z kulturą żydowską, która do czasów 
Zagłady była dominującą w Rykach (większość mieszkańców 
stanowiła społeczność żydowska). Dawne budynki związane 
z żydowską kulturą zostały zniszczone lub przebudowane i 
brak jest autentycznych miejsc, świadczących o czasach 

Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury w 
Rykach 
 
Partnerzy: 
 Towarzystwo 

Przyjaciół Ryk 
 Miejsko-Gminne 

Centrum Kultury 
 Fundacje i 

Stowarzyszenia 
(np. Fundacja 
Rodziny 
Nissenbaumów) 

 Związki 
wyznaniowe 

 

Podobszar I 
 Teren Rynku 

Starego 
(działka nr 
3873) oraz 
ulice przyległe 
do Rynku: 
Poniatowskieg, 
Łukowska, 
PrzechodniaWja
zdowa,Wylot, 
Cicha, 
Kanałowa, 
Krótka, 
Jeziorna 

 Cmentarz 
żydowski – 

2021-2022 50 000 
złotych 
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Nazwa projektu Planowane zadania 

Koordynator 
projektu i 

partnerzy w 
realizacji 

Lokalizacja 
Termin 

realizacji 
Koszt 

rozkwitu tej kultury. Także zabytkowy żydowski cmentarz na 
ul. Piaskowej jest obecnie zaniedbany i zniszczony. Celem 
projektu jest zwiększenie świadomości i zainteresowania 
mieszkańców sołectwa Stare Miasto korzeniami historyczno-
kulturowymi miejsca ich zamieszkania, a także wytworzenie 
tożsamości kulturowej związanej z przeszłością Starego 
Miasta.  
Projekt obejmować będzie zainstalowanie w przestrzeni 
publicznej płyt granitowych znaczących granice stworzonego 
przez hitlerowców w czasie II wojny światowej getta 
ryckiego, istniejącego w części sołectwa Stare Miasto w 
latach 1941-1942. Planowane jest także umieszczenie na 
placu Starego Rynku makiety/planu getta i usytuowania 
obiektów związanych z kulturą żydowską. Projekt obejmie 
rewitalizację zabytkowego cmentarza na ul. Piaskowej – 
odtworzenie jego przedwojennego charakteru. Oprócz zadań 
infrastrukturalnych kluczowe będą zaplanowane działania o 
charakterze społecznym. Planuje się zorganizowanie 
obchodów rocznicy likwidacji getta, przypadającej na 7 
maja, polegających na zorganizowaniu uroczystości i 
modlitw na cmentarzu, marszu pamięci na trasie cmentarza 
- Stary Rynek i koncertu okolicznościowego. Dodatkowo w 
trakcie obchodów planowane jest przeprowadzenie gry 
miejskiej na temat historii Żydów w Rykach. 

Kirkut, ul. 
Piaskowa w 
Rykach (działka 
nr 3905) 

 

1.5. Dostęp do 
kultury dla 
osób z 
niepełnospra
wnością 

W wymienionych obszarach nie ma udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych, które pozwalałyby na pełne czerpanie z 
potencjału kulturowego Ryk. Brak jest informacji 
dostosowanej do potrzeb osób niewidomych lub 
niesłyszących. Nie ma tam atrakcji dedykowanych dla osób 
z niepełnosprawnością.  
Celem projektu jest udostępnienie kultury i historii miejsc 
osobom z różnymi formami niepełnosprawności, m.in. 
osobom niewidomym. Przyczyni się to do zwiększenia ich 
aktywności społecznej. 
 
Projekt będzie polegał na umieszczeniu przestrzennych 
modeli zabytków w pobliżu oryginalnych budynków lub 

Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury w 
Rykach 
 
Partnerzy: 
 Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
 Powiatowe 

Centrum Pomocy 
Rodzinie 

 Ośrodek 
Rewalidacyjny 

 Warsztaty Terapii 

Podobszar I: 
 Skwer na rogu 

ulic Szkolnej i 
Poniatowskieg, 
działka nr 3587 

 Obszar Starego 
Rynku, działka 
nr 3873 

 Tereny zielone 
wokół Kościoła 
Najświętszego 
Zbawiciela w 
Rykach, działka 

2021 - 
2022 

50 000 
złotych 
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Nazwa projektu Planowane zadania 

Koordynator 
projektu i 

partnerzy w 
realizacji 

Lokalizacja 
Termin 

realizacji 
Koszt 

miejsc pamięci, które będą umożliwiały zapoznanie się 
osobom niewidomym z wyglądem i kubaturą tych obiektów. 
Chodzi głównie o model dawnego kościoła pw. Św Jakuba, 
model przedwojennego układu urbanistycznego Rynku 
Starego i istniejących tu dawniej zabytków, model Pałacu 
Marchwickich, model Kościoła Najświętszego Zbawiciela oraz 
zabytkowej plebanii. 
 
Ponadto zakłada się umieszczenie tablic informacyjnych z 
tłumaczeniem zapisanym za pomocą alfabetu Braille'a na 
temat znajdujących się na tym terenie zabytków oraz 
historii miejsca. 

Zajęciowej nr 4317 
 Zespół 

pałacowo – 
parkowy, 
działka nr 4626 

 

1.6. Lepsza Przys
złość -
 profilaktyka
 i wsparcie s
połeczno -
 zdrowotne 
mieszkańcó
w w gminie 
Ryki 

Ideą projektu jest zapewnienie stosownej opieki, osobom zal
eżnym, w szczególności osobom starszym i schorowanym, ni
esprawnym i niepełnosprawnym właściwej opieki 
dopasowanej do potrzeb, aby czuły 
się bezpieczne, wśród osób życzliwych, takich którym się 
"chce" i dla których los tych osób jest ważny. 
Są to usługi świadczone w sposób: 
a) zindywidualizowany oraz jak najbardziej zbliżony do waru
nków odpowiadających życiu w środowisku domowym i 
rodzinnym; 
b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim 
życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą. Usługi będą miały 
charakter  wsparcia zarówno rodzinnego jak i  
indywidualnego, mają na celu  
zapobieganie wykluczeniu społecznemu ze względu na 
stygmatyzację niepełnosprawnych oraz osób 
w podeszłym wieku. Cel przekłada się bezpośrednio na 
zadania, a realizacja zaprojektowanych zadań umożliwi 
objecie pacjentów stosowną opieką i zapewni im 
następujące korzyści: 
 wsparcie będzie udzielane przez wielodyscyplinarny zesp

ół w skład którego wchodzą opiekunowie, pielęgniarki, ps
ycholodzy, fizjoterapeuci, terapeuta zajęciowy; 

 usługi będą świadczone w domu pacjenta;  
 dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu, zdolność do d

Specjalistyczne 
Gabinety Lekarskie 
Zdrowie  
 
 
Partnerzy: 
Gmina Ryki 
Fundacja na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych i 
wykluczonych 
społecznie „Być” 

Podobszar II 
Obszar wiejski w g
minie miejsko-
wiejskiej Ryki 
 
 

listopad 
2017 – 
październik 
2019 

1 986 4
92 
złotych 
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Nazwa projektu Planowane zadania 

Koordynator 
projektu i 

partnerzy w 
realizacji 

Lokalizacja 
Termin 

realizacji 
Koszt 

armowej adekwatnej i wystarczającej pomocy medyczne
j i socjalnej, społecznych, których celem jest 
nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji spo
łecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społec
znej,zdrowotnych, których celem jest wyeliminowanie lu
b złagodzeniebarier zdrowotnych utrudniających funkcjo
nowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie 
od rynku pracy; 

 odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w
 życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w
 miejscu zamieszkania; 

 wsparcie rodzin i opiekunów podopiecznych w zakresie o
pieki umożliwiające odpoczynek od obowiązków, 

 bezpłatny transport podopiecznych do placówek służby 
zdrowia 

1.7. Reaktywacja 
2016+ 

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności 
społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie 108 osób 
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, 
korzystających ze wsparcia pomocy społecznej, 
zamieszkujących na terenie gmin: Ryki, Kłoczew, 
Nowodwór, Stężyca. 
Zadania: 
 Praca socjalna; 
 Program Aktywizacja i Integracja (PAI) dla osób 

bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu; 
 Ścieżka „Startu życiowego” dla osób młodych do 30 roku 

życia; 
 Ścieżka „Zmiany zawodowej" dla osób biernych 

zawodowo; 
 Ścieżka „Zmiany w rodzinie” dla rodzin z dysfunkcjami, 

wieloproblemowych; 
 Ścieżka „Nowego startu 50+” dla osób powyżej 50 roku 

życia; 
 Ścieżka „Zmiany osobistej i społ.” dla osób długotrwale 

korzystających z pomocy społecznej. 
W gminie Ryki w projekcie wezmą udział przede wszystkim 
mieszkańcy obszaru rewitalizacji.  

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rykach 
 
Partnerzy: 
 Gminny Ośrodek 

Pomocy 
Społecznej w 
Kłoczewie 

 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Nowodworze 

 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Stężycy 

 Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej w 
Rykach, ul. 
Karola Wojtyły, 
08-500 Ryki 

 Ryki, działka nr 
3992/1 

 Budynek 
dawnej 
komendy 
policji, ul. 
Poniatowskiego 
12 

 

październik 
2017 – 
czerwiec 
2019 

1 514 
291,71 
złotych 
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Nazwa projektu Planowane zadania 

Koordynator 
projektu i 

partnerzy w 
realizacji 

Lokalizacja 
Termin 

realizacji 
Koszt 

Projekt powiązany z projektem nr 3. 
1.8. Indywidualn

e 
Mistrzostwa 
w 
kategoriach:  
Zumba, rzut 
lotką, 
strzelanie z 
wiatrówki 

Poszczególne mistrzostwa będą organizowane cyklicznie w 
odstępach czasowych, naprzemiennie. Projekt jest 
odpowiedzią na zidentyfikowane problemy dotyczące braku 
oferty spędzania czasu wolnego zarówno dla dzieci i 
młodzieży jak i osób w wieku produkcyjnym. Projekt ma 
zachęcić całe rodziny do wspólnego spędzania czasu 
wolnego.   
Zumba: 
Projekt obejmuje organizowanie konkursu, w którym każdy 
uczestnik prezentuje własny trzy minutowy układ do 
wybranej przez siebie muzyki. Ma to na celu promowanie 
zumby jako dyscypliny sportowej dla mieszkańca obszaru 
rewitalizacji. Szczególnie chce się zachęcić kobiety z terenu 
miejskiego i wiejskiego gminy do późniejszego uczestnictwa 
w organizowanych zajęciach sportowych.  
 
Rzut lotką: 
W ramach projektu planuje się organizację jednodniowych 
zawodów strzeleckich. W zawodach będą mogli uczestniczyć 
wszyscy zainteresowani mieszkańcy obszaru rewitalizacji. 
Przewiduje się organizacje w podziale na płeć oraz grupy 
wiekowe. Dla najlepszych trzech osób planuje się nagrody 
rzeczowe oraz medale. 
 
Strzelanie z wiatrówki:  
W ramach projektu planuje się organizację jednodniowych 
zawodów strzeleckich. Będą w nich mogli wziąć udział 
wszyscy zainteresowani mieszkańcy obszaru rewitalizacji 
powyżej 18 roku życia. Dla najlepszych trzech osób planuje 
się nagrody rzeczowe oraz medale. 
Projekt powiązany z projektem nr 2.2, 2.3, 2.4 

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Sportu i 
Rekreacji 
 
Partnerzy: 
 Sołtysi 
 Przewodniczący 

osiedli 
 Instruktorzy i 

animatorzy 
sportu 

 Lokalni 
przedsiębiorcy 

 Radni Rady 
Miasta 

Podobszar I, 
Podobszar II  
Hala sportowa, 
stadion MGOSiR, 
tereny przy 
świetlicowe 
(Podwierzbie 20a, 
Krasnogliny 45, 
Kościuszki 19) 
 
 

Wrzesień 
2017 
 
Czerwiec/li
piec 2018 

4 000 
złotych 
każde z 
organiz
owanyc
h 
mistrzo
stw  

1.9. Sport na 
wesoło 

Projekt obejmuje prowadzenie działań animujących i 
sportowych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji i ferii 
zimowych. Możliwa jest także organizacja imprez 
cyklicznych promujących zdrowy tryb życia u młodzieży oraz 
aktywność sportową od najmłodszych lat.  

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Sportu i 
Rekreacji 
 
Partnerzy: 

Podobszar I, 
Podobszar II  
Hala sportowa, 
stadion MGOSiR, 
tereny przy 

2018,2019 8 000 
złotych 
rocznie 
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Nazwa projektu Planowane zadania 

Koordynator 
projektu i 

partnerzy w 
realizacji 

Lokalizacja 
Termin 

realizacji 
Koszt 

Projekt powiązany z projektem nr 2.2, 2.3, 2.4  Sołtysi 
 Przewodniczący 

osiedli 
 Instruktorzy i 

animatorzy 
sportu 

 Lokalni 
przedsiębiorcy 

 Radni Rady 
Miejskiej 

świetlicowe 
(Podwierzbie 20a, 
Krasnogliny 45, 
Kościuszki 19) 
 

1.10. Integracyjny 
Marsz Nordic 
Walking z 
elementami 
na 
ćwiczeniach 
plenerowych 

W pierwszej kolejności należy wyznaczyć i oznakować trasy 
biegnące na Podobszarze II. W ramach projektu zostaną 
zamontowane urządzenia fitness na ścieżkach zdrowia 
takich jak drążek do podciągania czy równoważnia. Na 
ścieżkach cyklicznie będą odbywać się zajęcia prowadzone 
przez wykwalifikowanych instruktorów nordic walking i 
fitness. Projekt ma na celu zwiększenie oferty spędzania 
czasu wolnego, a także promowanie zdrowego trybu życia.  

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Sportu i 
Rekreacji 
 
Partnerzy: 
 PGKiM 
 Sołtysi 
 Przewodniczący 

osiedli 
 Instruktorzy i 

animatorzy 
sportu 

 Lokalni 
przedsiębiorcy 

 Radni Rady 
Miejskiej 

Podobszar II  
Drogi, Podwierzbie 
20a, Krasnogliny 
45 
 
 

Maj 2018 – 
październik 
2018 

12 000 
złotych 

1.11. Bieg 
sztafetowy 
„Rodzinna 
ósemka” 
połączony z 
konkursami 
sportowymi 

Projekt ma cele aktywizację rodzin z obszaru rewitalizacji. 
Bieg przeznaczony jest dla wszystkich rodzin składających 
się z co najmniej dwóch osób (dziecko + opiekun). W 
przypadku powodzenia projektu i zadowolenia mieszkańców 
może stać się cyklicznym wydarzeniem połączonym z 
lokalną imprezą (przykładowo „Na powitanie wiosny”).  
Projekt powiązany z projektem nr 2.2, 2.4 

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Sportu i 
Rekreacji 
Partnerzy: 
 Sołtysi 
 Przewodniczący 

osiedli 
 Instruktorzy i 

animatorzy 
sportu 

 Lokalni 

Podobszar I, 
Podobszar II 
Park miejski, plac 
targu miejski przy 
ul. Janiszewskiej, 
stadion MGOSiR, 
tereny przy 
świetlicowe(Podwie
rzbie 20a, 
Krasnogliny 45, 
Kościuszki 19) 

Maj 2019 5 000 
złotych 

Id: HZDNW-YUAEF-KMYVJ-OWOML-RHMTM. Podpisany Strona 83



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016-2022 
 

84 
 

Nazwa projektu Planowane zadania 

Koordynator 
projektu i 

partnerzy w 
realizacji 

Lokalizacja 
Termin 

realizacji 
Koszt 

przedsiębiorcy 
1.12. Szkoła 

szachowa i 
turnieje 
szachów 
plenerowych 

Celem projektu jest nauka gry w szachy podczas zajęć z 
instruktorem. Zajęcia prowadzone będą w hali sportowej. 
Projekt obejmuje organizację cyklicznych zajęć szachowych 
dla różnych grup wiekowych. W ramach projektu w parku 
miejskim planuje się wydzielenie i wykonanie szachownicy 
plenerowej.  
Projekt powiązany z projektem nr 2.2, 2.4 

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Sportu i 
Rekreacji 
 
Instruktorzy gry w 
szachy 

Podobszar I  
Park miejski, hala 
sportowa, Rynek 
Stary 
 
 

Sierpień 
2018-2022 

13 000 
złotych 

1.13. Popołudnie 
zapomnianyc
h gier i 
zabaw 

Projekt opiera się na przypomnieniu mieszkańcom 
zapomnianych gier, np. „gry w świnkę”. Zadanie obejmuje 
przygotowanie bulodromu oraz zapewnienie obsługi 
instruktorskiej w postaci tablic z „instrukcją obsługi”. Projekt 
ma na celu zachęcenie całych rodzin do wspólnej zabawy, 
integracji, zmiany codziennych nawyków związanych ze 
wspólnym spędzaniem czasu. 
Projekt powiązany z projektem nr 2.2, 2.4  

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Sportu i 
Rekreacji 
 
Partnerzy: 
 Sołtysi 
 Przewodniczący 

osiedli 
 Instruktorzy i 

animatorzy 
sportu 

 Lokalni 
przedsiębiorcy 

Podobszar I, 
Podobszar II 
 stadion MGOSiR  
 

Czerwiec – 
sierpień 
2018 

15 000 
złotych 

 
Źródło: opracowanie własne
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Wiązka projektów II.  

Poprawa stanu i funkcjonalności przestrzeni publicznych 

Obejmuje ona działania mające na celu przystosowanie istniejących obiektów do potrzeb 

lokalnej społeczności, co umożliwi wdrożenie i realizację przedsięwzięć aktywizujących 

mieszkańców. Nastąpi poprawa stanu technicznego budynków, dzięki czemu będą one 

mogły być wykorzystywane na cele społeczne i gospodarcze. W tym module podjęte 

zostaną także działania naprawcze w zakresie uporządkowania terenów zieleni i zadbania 

o miejską szatę roślinną.  

 

Projekty: 

2.1. Przystosowanie „Domu Młynarza” na potrzeby minimuzeum regionalnego 

2.2. Rewaloryzacja parku miejskiego w Rykach 

2.3. Rewitalizacja zieleni miejskiej w Rykach  

2.4. Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z zapleczem 

2.5. Remont  i przystosowanie budynków oraz terenu działki tzw. Harcówki na cele 

bazy turystyczno-noclegowej 

2.6. Remont  budynku wraz z przystosowaniem terenu działki na cele spotkań 

społeczności lokalnej 

2.7. Zagospodarowanie stawu Buksa na cele rekreacyjno-sportowe 
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Tabela 28. Wiązka projektów II.  

Nazwa projektu Planowane zadania 

Koordynator 
projektu i 

partnerzy w 
realizacji 

Lokalizacja Termin 
realizacji 

Koszt 

2.1.Przystosowanie 
„Domu Młynarza” na 
potrzeby mini 
muzeum regionalnego 
(izby pamięci) 
 

Budynek z 1913 r. Stanowiący fragment zagrody młynarza. 
Obecnie nieużytkowany, co doprowadza do niszczenia 
obiektu. Celem przedsięwzięcia będzie stworzenie mini 
muzeum regionalnego (izby pamięci). Umożliwi to 
gromadzenie eksponatów związanych z lokalną historią jak 
również prowadzenie zajęć edukacyjnych.  
W tym miejscu prowadzone będą działania służące 
budowaniu tożsamości lokalnej, co będzie przyczyniało się 
do zwiększania przywiązania do miejsca zamieszkania 
mieszkańców obszaru rewitalizacji. Ponadto organizowane 
będą wydarzenia o charakterze integracyjnym, budującym 
więzi lokalne.   

Urząd Miejski 
Partnerzy:  
Miejsko-
Gminne 
Centrum 
Kultury, 
Skansen, 
Muzeum 

Podobszar I 
Ryki, działka nr 
3480 

2018 – 
2019 

300 000 
złotych 
  

2.2. Rewaloryzacja 
parku miejskiego w 
Rykach 

Inwestycja obejmuje następujące prace i roboty: 
Park miejski: 
ETAP I – zagospodarowanie parku: 
 Wycinka drzew i krzewów, 
 Rozbiórka istniejących nawierzchni, demontaż małej 

architektury, 
 Roboty ziemne, budowa nawierzchni dróg, placów, 

ciągów spacerowych, wykonanie oświetlenia parkowego, 
iluminacji pałacu i systemu monitoringu, wykonanie 
instalacji wod-kan, budowa fontanny nieckowej, 
fundamentowanie i montaż małej architektury (ławki, 
kosze, tablice, stojaki rowerowe, urządzenia siłowni 
plenerowej, budki lęgowe dla ptaków, budki dla 
owadów), 

 Remont ogrodzenia od strony ul. Warszawskiej 
(rozbiórka części istniejącego ogrodzenia w miejscach 
nowych wejść do parku, budowa fragmentów ogrodzenia 
w miejscach starych wejść do parku), 

 Sadzenie drzew, krzewów i roślin okrywowych, 
zakładanie trawników, łąk kwietnych. 

ETAP II – budowa sceny plenerowej 
 Budowa sceny plenerowej z widownią, wyposażenie w 

Urząd Miejski 
Partnerzy:  
Miejsko 
Gminna 
Biblioteka 
Publiczna  
w Rykach 
 

Podobszar I  
Ryki: obręb 0001; 
działki nr 4626, 
cz.dz.4627, 
cz.dz.4629/7, 
cz.dz. 
4629/8cz.dz.4740, 
cz.dz.88 
 
Pow. parku: 2,49 
ha. 

2017 - 
2019 

4 312 005 
złotych 
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Nazwa projektu Planowane zadania 

Koordynator 
projektu i 

partnerzy w 
realizacji 

Lokalizacja Termin 
realizacji 

Koszt 

media (złącze kablowe i oświetlenie), 
 Wykonanie nawierzchni w rejonie sceny, wykonanie 

nawierzchni dojść do obiektu, 
 Zakładanie trawników w rejonie sceny. 
ETAP III – budowa placu zabaw 
 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod plac zabaw, 

wykonanie nawierzchni utwardzonej na placu zabaw, 
 Fundamentowanie i montaż urządzeń zabawowych, 
 Fundamentowanie i montaż ogrodzenia wokół placu 

zabaw. 
ETAP IV – budowa ogrodzenia parku 
 Przebudowa istniejącego ogrodzenia od str. ul. 

Warszawskiej, 
 Budowa nowego ogrodzenia od strony terenów PKS. 
Teren objęty projektem wpłynie pozytywnie na 
przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych. 
Stanie się dostępny dla osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Projektowana 
scena plenerowa jest dostępna dla osób niepełnosprawnych, 
w tym dla osób na wózkach inwalidzkich (pochylnia dla 
niepełnosprawnych). 
Na placu zabaw przewidziano zabawkę, która dostosowana 
jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względu na 
nawierzchnię żwirową na placu zabaw dostęp do 
pozostałych urządzeń zabawowych dla osób poruszających 
się na wózkach jest ograniczony. Urządzenia zabawowe są 
dostępne dla osób z innymi dysfunkcjami niż ruchowe np. 
wzroku, słuchu. 
Projekt powiązany z projektem nr 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 
1.13 

2.3. Rewitalizacja 
zieleni miejskiej w 
Rykach 

Projekt rewitalizacji skweru dostosowany został do 
warunków istniejących oraz nowych potrzeb użytkowników. 
Wprowadzono małą architekturę: ławki, kosze na śmieci, 
tablice informacyjne, które wprowadzą wyższy standard i 
lepszy odbiór przestrzeni przez mieszkańców Ryk. 
Projektuje się centralny plac z głazem wśród nasadzeń 
roślinnych, który nawiązywał będzie do przeszłości terenu, 

Urząd Miejski  
Partnerzy:  
Parafia 
Najświętszego 
Zbawiciela w 
Rykach 

Podobszar I 
Ryki: obręb 0001; 
działki nr 3587, 
4317, 4319 
pow.7136 m2 

2017 - 
2018 

1 137 000 
złotych 
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Nazwa projektu Planowane zadania 

Koordynator 
projektu i 

partnerzy w 
realizacji 

Lokalizacja Termin 
realizacji 

Koszt 

przy czym utrzymany zostanie w nowoczesnej formie. 
Wydzielony on będzie z otoczenia niskimi gabionami (murek 
z kosza stalowego) wypełnionymi szarym kamieniem. Na 
murkach zamontowane będą drewniane siedziska dla 
użytkowników. Na terenie skweru przewiduje się 
wprowadzenie ozdobnej zieleni w formie grup krzewów, 
roślin okrywowych oraz nowe nasadzenia drzew. 
Nawierzchnie piesze ścieżek parkowych z betonowych 
kostek uszlachetnionych. Wzdłuż ścieżek projektuje się 
latarnie oświetleniowe oraz monitoring.    
Teren objęty projektem wpłynie pozytywnie na 
przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych. 
Stanie się dostępny dla osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz stanie się 
miejscem odpoczynku oraz integracji społeczeństwa. 
Projekt powiązany z projektem nr 1.8, 1.9 

2.4. Budowa hali 
sportowo-
widowiskowej wraz z 
zapleczem 

Budowa pełnowymiarowej hali sportowo – widowiskowej z 
zapleczem socjalno-sanitarnym, pomieszczeniami 
biurowymi (siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Rykach) oraz siłownią, salą do fitness i salą do 
sguasha. Obiekt będzie miejscem służącym zaspakajaniu 
potrzeb w obszarze sportu dla mieszkańców gminy  z 
uwzględnieniem potrzeb  klubów i stowarzyszeń  
sportowych. Zakłada się że projektowana hala będzie 
przylegać lub usytuowana będzie równolegle do linii 
istniejących trybun stadionu. Hala widowiskowa obsługiwać 
będzie równorzędnie boisko do koszykówki, boiska do 
siatkówki, tenisa ziemnego, badmintona oraz posiadać 
będzie jedno duże boisko o wymiarach areny boiska brutto 
24mx44m do gry w piłkę nożną i ręczną. Hala powinna 
spełniać wymogi w zakresie rozgrywania zawodów 
sportowych rangi krajowej zgodnie z wytycznymi Polskich 
Związków Sportowych poszczególnych dyscyplin. W 
segmencie tym znajdować się będą trybuny dla widzów na 
ok. 300-500 miejsc siedzących. Na terenie inwestycji 
projektuje się utwardzenie wokół budynku i komunikację 
wewnętrzną oraz miejsca postojowe w tym dla osób 

Urząd Miejski 
Partnerzy:  
Miejsko - 
Gminny 
Ośrodek 
Sportu i 
Rekreacji w 
Rykach 

Podobszar I 
Ryki: działki nr 
4018, 4019/1, 
4019/2, 4020/2, 
4020/3 

2017 - 
2019 

6 200 000,00 
złotych 
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Nazwa projektu Planowane zadania 

Koordynator 
projektu i 

partnerzy w 
realizacji 

Lokalizacja Termin 
realizacji 

Koszt 

niepełnosprawnych, a także zagospodarowanie,  oświetlenie 
zewnętrzne terenu, zieleń. 
Projekt powiązany z projektem nr 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 
1.13 

2.5. Remont  i 
przystosowanie 
budynków oraz terenu 
działki tzw. Harcówki 
na cele bazy 
turystyczno-
noclegowej 

Budynek z lat 70. Obecnie użytkowany przez Hufiec ZHP 
wymaga wykonania modernizacji ze względu na jego zły 
stan techniczny. Projekt obejmuje remont i przystosowanie 
istniejących budynków na cele bazy turystycznej - 
noclegowej  oraz możliwością wykorzystania terenu na cele 
rekreacyjne, kempingowe,  spotkań integracyjnych lokalnej 
społeczności. Projekt może być powiązany z projektem 
zagospodarowania stawu Buksa. W miejscu budynku 
prowadzone będą działania służące budowaniu tożsamości 
lokalnej, co będzie przyczyniało się do zwiększania 
przywiązania do miejsca zamieszkania mieszkańców 
obszaru rewitalizacji. Ponadto organizowane będą 
wydarzenia o charakterze integracyjnym, budującym więzi 
lokalne.   
Projekt powiązany z projektem nr 1.9, 1.11 

Urząd Miejski Podobszar I,  
Ryki dz. nr. 
3995/2 ul. 
Piaskowa 40 
 

2018 - 
2020 

2 000 000,00 
złotych 

2.6.Remont  budynku 
wraz z 
przystosowaniem 
terenu działki na cele 
spotkań społeczności 
lokalnej 

Projekt obejmuje modernizację budynków po starej szkole 
podstawowej. Powierzchnia zabudowy wynosi ok.120 
m2.Budynek jest nieogrzewany. Stan istniejącego wymaga 
dokonania remontów i modernizacji.  Obecnie użytkowany 
przez Sołectwo Krasnogliny na cele spotkań społeczności 
lokalnej. Projekt zakłada remont i przystosowanie 
istniejącego budynku oraz terenu przyległego na cele 
spotkań społeczności lokalnej  z punktem mini bazy 
turystycznej nordic walking, możliwością wykorzystania 
terenu na cele rekreacyjne,  spotkań integracyjnych. W tym 
miejscu prowadzone będą działania służące budowaniu 
tożsamości lokalnej, co będzie przyczyniało się do 
zwiększania przywiązania do miejsca zamieszkania 
mieszkańców obszaru rewitalizacji. Ponadto organizowane 
będą wydarzenia o charakterze szkoleniowym, 
integracyjnym, budującym więzi lokalne.   
Projekt powiązany z projektem nr 1.10 

Urząd Miejski 
Partnerzy: 
Sołectwo 
Krasnogliny 

Podobszar II,  
Ryki dz. nr. 58/3  
m. Krasnogliny 

2018 - 
2019 

150 000,00 
złotych 
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Nazwa projektu Planowane zadania 

Koordynator 
projektu i 

partnerzy w 
realizacji 

Lokalizacja Termin 
realizacji 

Koszt 

2.7.Zagospodarowanie 
stawu Buksa  na cele 
rekreacyjno-sportowe 

Staw w chwili obecnej wykorzystywany w produkcji 
rybackiej. Projekt obejmuje zagospodarowanie stawu Buksa 
na cele rekreacyjne. Stworzenie terenu  sportów wodnych 
wraz z możliwością wykorzystania terenu na cele 
rekreacyjne, z utworzeniem ciągów pieszo-rowerowych, 
remontem dróg. Projekt może być powiązany z projektem  
remontu budynków i zagospodarowania terenu tzw. 
Harcówki. 
Projekt powiązany z projektem nr 1.9, 1.11 

Urząd Miejski Podobszar I, Ryki 
dz. nr. 3722/1 
 

2018 - 
2021 

6 100 000,00 
złotych 

 
Źródło: opracowanie własne 

Id: HZDNW-YUAEF-KMYVJ-OWOML-RHMTM. Podpisany Strona 90



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016-2022 
 

91 
 

Wiązka projektów III. 

Poprawa dostępu do usług społecznych oraz warunków życia mieszkańców na 

obszarze rewitalizacji 

Ta wiązka tematyczna tworzy jedno zintegrowane przedsięwzięcie w ramach którego 

przewiduje się działania pozytywnie wpływające zarówno na dostępność komunikacyjną 

obszaru rewitalizacji, jak i obiektów adaptowanych na potrzeby działalności podmiotów 

pełniących funkcje społeczne. Ideą przyświecającą realizacji wymienionych poniżej 

projektów jest troska o poprawę codziennych warunków życia mieszkańców - w tym 

warunków w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, infrastruktury technicznej 

i mieszkalnictwa. Realizacja wskazanych projektów może przyczynić się do niwelowania 

negatywnych skutków wynikających z niedoposażenia w niezbędną infrastrukturę 

społeczną i techniczną.  

 

Działania w ramach przedsięwzięcia: 

3.1. Przystosowanie budynku byłej komendy policji na potrzeby OPS i podmiotów 

ekonomii społecznej 

3.2. Poprawa warunków mieszkaniowych   

3.3. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Starego Miasta oraz budowa                     

i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
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Tabela 29. Wiązka projektów III.  

Nazwa 
projektu Planowane zadania 

Koordynator 
projektu i 

partnerzy w 
realizacji 

Lokalizacja 
Termin 

realizacji Koszt 

3. Poprawa 
dostępu 
do usług 
społeczn
ych oraz 
warunkó
w życia 
mieszkań
ców na 
obszarze 
rewitaliz
acji 

 

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących 
działań: 
3.1. Przystosowanie byłej komendy policji na 

potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i 
podmiotów ekonomii społecznej 

 
Budynek z lat 50 ubiegłego wieku. Ostatnie użytkowanie to 
Komenda Powiatowa Policji. Obecnie nieużytkowany, co 
prowadzi do niszczenia obiektu. Celem przedsięwzięcia będzie 
stworzenie siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz siedziby 
podmiotów ekonomii społecznej. Adaptacja budynku będzie 
polegała również na zakupie odpowiedniego wyposażenia. W 
budynku powstanie również miejsce integracji społeczności 
lokalnej. W nowym budynku realizowane będą projekty 
przyczyniające się do włączenia społecznego mieszkańców 
obszaru rewitalizacji. 
 
3.2. Poprawa warunków mieszkalnych 
Ze względu na zły stan techniczny budynków na obszarze 
rewitalizacji planuje się ich modernizację, która jest 
niezbędna do poprawy codziennych warunków 
mieszkaniowych ludności. Ponadto modernizacje przyczynią 
się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez 
wymianę ogrzewania i ograniczenie niskiej emisji.  
 
Planowany zakres prac: 
 Wymiana pokrycia dachowego  

i remont kominów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,  
podłóg 

 Docieplenie stropu i elewacji 
 Wykonanie przyłączy gazowych  

z instalacją w lokalach oraz c.o. 
 Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej 
 Poprawa ogólnej estetyki budynków (malowanie ścian, 

klatek schodowych) 

Urząd Miejski 

Partnerzy: 

 Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 
Komunalnej i 
Mieszkaniowej w 
Rykach Sp. z 
o.o. ul. 
Słowackiego 5 
08-500 Ryki 

 Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

 Organizacje 
pozarządowe 

 OWES 

Ryki, działki nr 3835 , 
3882, 3883, 3823, 
3848, 3886, 3888, 
3889, 3890, 3892, 
3672, 3803/1,3804/1, 
3772 3778, 
3866,3867,3867,3869, 
3782/1, 3784/1, 
3839,3840, 3841, 
3899, 3824, 3821, 
3825, 3826, nr 3992/1 

 

Ulice: Przechodnia, 
Krótka, Wjazdowa, 
Rynek Stary, 
Kanałowa, Cicha, 
Wylot, Jeziorna, 
Objazdowa 

2017 - 
2020 

10 000 000 
złotych  
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Nazwa 
projektu 

Planowane zadania 

Koordynator 
projektu i 

partnerzy w 
realizacji 

Lokalizacja 
Termin 

realizacji 
Koszt 

Projekt obejmuje: 
 ul. Cichą 5, 10, 22, 23 
 ul. Rynek Stary 8/10, 34 
 ul. Wylot 2, 2b, 3/7, 9 
 ul. Łukowska 6, 15, 20/24 
 ul. Krótka 4 
 Przechodnia 3 

 
3.3. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie 

Starego Miasta oraz budowa i modernizacja sieci  
wodno-kanalizacyjnej  

Projekt obejmuje przebudowę nawierzchni ulic oraz 
chodników, ze względu na to, że stan istniejących ciągów 
komunikacyjnych jest niewystarczający, co skutkuje 
obniżeniem poziomu bezpieczeństwa drogowego oraz stanowi 
barierę poruszania się np. dla osób niepełnosprawnych i 
starszych.  
W ramach projektu zostanie również wybudowana częściowo 
nowa sieć wodociągowa wraz z nowymi przyłączami oraz 
wyremontowana zostanie sieć kanalizacyjna. Działania te 
dotyczą ulic: Cicha, Jeziorna, Rynek Stary, Wjazdowa, 
Przechodnia, Wylot, Kanałowa, Objazdowa. 
Projekt powiązany z projektem nr 1.1, 1.3, 1.7 

Źródło: opracowanie własne
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8. Uzupełniające projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne   

Poza projektami podstawowymi przewiduje się realizację projektów 

uzupełniających realizowanych w partnerstwie z innymi podmiotami. Obecnie 

projekty te nie mają jeszcze ustalonych ram finansowych i organizacyjnych, 

jednak należy wskazać, że będą to projekty aktywizujące mieszkańców w sferze 

społeczno-kulturowej, a także przyczyniające się do budowania tożsamości 

lokalnej. Poprzez wzbogacenie przestrzeni publicznych możliwe będzie 

organizowanie wydarzeń na świeżym powietrzu, w miejscach często 

odwiedzanych przez społeczność lokalną. Dzięki utworzonym i 

zagospodarowanym nowym przestrzeniom publicznym i budynkom użyteczności 

publicznej będzie istniała możliwość zwiększenia oferty spędzania czasu wolnego 

dla wszystkich grup społecznych, w tym szczególnie dzieci, młodzieży czy osób 

starszych. Planuje się organizację: 

 corocznych pikników lokalnych 

 w miesiącach letnich co miesięcznych imprez plenerowych.  

Planowane wydarzenia będą się odbywać i będą promowane wspólnym 

mianownikiem,  którego znalezienie można powierzyć mieszkańcom – zostanie 

zorganizowany konkurs na wskazanie „myśli przewodniej lokalnych imprez w 

Rykach”. Ideą planowanych imprez jest zintegrowanie lokalnej społeczności, 

wzmocnienia więzi społecznych i zaktywizowanie społeczno-kulturowe osób 

wykluczonych. Ponadto przyczyni się do zmniejszenia poziomu anonimowości, 

budowy poczucia przynależności do lokalnej społeczności, co w dłuższej 

perspektywie przyczyni się do zwiększenia poziomu zaangażowania na rzecz 

swojego otoczenia. Do organizacji tego typu wydarzeń będzie można 

zaangażować istniejące organizacje pozarządowe oraz kluby i organizacje 

sportowe. 

Ponadto zakłada się organizację przedsięwzięć związanych ze wzmacnianiem 

postaw przedsiębiorczych w szczególności wśród młodzieży, które będą 

przyczyniały się do zmiany postaw młodych osób i zwiększały ich motywację do 

działania oraz chęci zmiany swoich warunków życia. Tego typu projekty mogą 

być finansowane w formie minigrantów kierowanych bezpośrednio do 

młodzieżowych zespołów lub poprzez finansowanie działania klubu 

przedsiębiorczości będącego pod opieką animatora przedsiębiorczości. Do 
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organizacji spotkań klubu przedsiębiorczości będzie można wykorzystać 

pomieszczenia nowo zaadaptowanego budynku po policji.  

W ramach realizacji projektów o charakterze społecznym planuje się wsparcie 

organizacji pozarządowych w postaci corocznych konkursów na wsparcie 

społeczne w obszarze rewitalizacji. Zakłada to organizację corocznych, otwartych 

konkursów dużych grantów dla organizacji pozarządowych na formy realizacji 

przedsięwzięć społecznych, które scharakteryzowano w wiązce projektów I. 

Preferencyjne będą traktowane te oferty, które nakierowane są na przerwanie 

negatywnych zjawisk społecznych i obejmują modele pracy środowiskowej z 

osobami pozostającymi w trudnej sytuacji, wykluczonymi rodzinami i innymi 

jednostkami potrzebującymi. Ważne tutaj będę działania profilaktyczne 

i  zapobiegawcze, nie jedynie te o charakterze interwencyjnym.  

Ponadto możliwa jest także organizacja otwartego corocznego konkursu 

małych grantów na małe inicjatywy wsparcia dla lokalnej społeczności. W 

założeniu mają to być inicjatywy samopomocowe takie jak współpraca sąsiedzka, 

wymiana usług, produktów i innych dóbr. Celem takiego działania jest budowanie 

zaufania, współpracy i integracji lokalnej społeczności zaczynając od poziomu 

więzi sąsiedzkich.   
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9. Mechanizmy zapewnienia komplementarności  

W dokumencie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki została 

zapewniona komplementarność między projektami i przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi 

oraz między działaniami różnych podmiotów i interesariuszy oraz funduszy na obszarze 

objętym Programem Rewitalizacji.  

 

9.1. Komplementarność przestrzenna 

Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą wzajemnie powiązane tak, by 

oddziaływały w pierwszej kolejności na obszar rewitalizacji, a także poza nim. Taka 

synchronizacja działań i ich efektów umożliwi kontrolowanie przenoszenia sytuacji 

kryzysowej, w szczególności sytuacji problemowej, na inne sołectwa i osiedla. Ze 

względu na możliwości finansowe gminy oraz dostępny potencjał poszczególnych 

podobszarów przedsięwzięcia infrastrukturalne zlokalizowane są przede wszystkim na 

Podobszarze I, niemniej jednak efekty oddziaływania projektów zarówno 

infrastrukturalnych jak i nieinwestycyjnych – „miękkich” będą oddziaływały na cały 

obszar rewitalizacji i będą z nich mogli korzystać wszyscy mieszkańcy obszaru.  

 

9.2. Komplementarność problemowa 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne wpisane do Programu Rewitalizacji zostały 

zaprojektowane tak, by wzajemnie dopełniały się tematycznie. Dzięki temu Program 

Rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji zarówno w aspekcie społecznym, 

gospodarczym, jak i środowiskowym, technicznym i przestrzenno-funkcjonalnym. 

W dokumencie powiązano przedsięwzięcia rewitalizacyjne z zdiagnozowanymi 

problemami i negatywnymi zjawiskami we wskazanych sferach. Ponadto zostały 

określone prognozowane produkty i rezultaty realizacji projektów. Sprawdzono także jak 

sama problematyka rewitalizacji wpisuje się w obowiązujące, kluczowe dokumenty 

strategiczne i planistyczne. W opisie poszczególnych projektów zostały wskazane również 

powiązania między poszczególnymi projektami.  
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Tabela 30. Analiza komplementarności problemowej projektów 
rewitalizacyjnych 

Nazwa projektu Odniesienie do zdiagnozowanych 
problemów 

Odniesienie do 
przyjętych celów i 
kierunków działań 

1.1. Aktywni 
mieszkańcy 
Ryk 

 zidentyfikowane problemy społeczne takie 
jak chuligaństwo, alkoholizm, bezrobocie 

 niedostateczna liczba miejsc rekreacji i 
wypoczynku 

 brak oferty spędzania wolnego czasu 
 niewykorzystany potencjał lokalnej kultury 

i tradycji 

Podobszar I: 
1.1. 
1.2. 
1.4. 
2.1. 
2.2. 
 
Podobszar II: 
1.3. 
1.5. 
3.3. 
3.4. 

1.2. Spotkanie z 
książką 

 zidentyfikowane problemy społeczne takie 
jak chuligaństwo, alkoholizm, bezrobocie 

 niedostateczna liczba miejsc rekreacji i 
wypoczynku 

 brak oferty spędzania wolnego czasu 
 niewykorzystany potencjał lokalnej kultury 

i tradycji 

Podobszar I: 
1.1. 
1.2. 
 
Podobszar II: 
1.1. 
1.5. 
 

1.3. Warsztaty 
graffiti i street 
art 

 zidentyfikowane problemy społeczne takie 
jak chuligaństwo, alkoholizm, bezrobocie 

 niedostateczna liczba miejsc rekreacji i 
wypoczynku 

 brak oferty spędzania wolnego czasu 
 brak oferty spędzania wolnego czasu i 

rozwoju młodzieży 

Podobszar I: 
1.1. 
1.2. 
 
Podobszar II: 
1.1. 
1.3. 
1.5. 

1.4. Promowanie 
lokalnej 
tożsamości 
kulturowej – 
kultura 
żydowska w 
Rykach 

 brak oferty spędzania wolnego czasu 
 niewykorzystany potencjał lokalnej kultury 

i tradycji 

Podobszar I: 
1.1. 
1.2. 
1.5. 
3.3. 

1.5. Dostęp do 
kultury dla 
osób z 
niepełnospra
wnością 

 niedostateczna liczba miejsc rekreacji i 
wypoczynku 

 brak oferty spędzania wolnego czasu 
 niewykorzystany potencjał lokalnej kultury 

i tradycji 

Podobszar I: 
1.1. 
1.2. 
 

1.6. Lepsza Przyszł
ość -
 profilaktyka i
 wsparcie społ
eczno -
 zdrowotne mi
eszkańców w 
gminie Ryki 

 zidentyfikowane problemy społeczne takie 
jak chuligaństwo, alkoholizm, bezrobocie 

 niedostateczne wsparcie dla osób 
starszych, niesamodzielnych i 
wykluczonych 

Podobszar II: 
1.1. 
1.3. 
 

1.7. Reaktywacja 
2016+ 

 zidentyfikowane problemy społeczne takie 
jak chuligaństwo, alkoholizm, bezrobocie 

 znaczny odsetek mieszkańców 
korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej 

 niedostateczny poziom wsparcia dla osób 
bezrobotnych 

Podobszar I: 
1.1. 
1.2. 
 
Podobszar II: 
1.1. 
1.5. 
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Nazwa projektu Odniesienie do zdiagnozowanych 
problemów 

Odniesienie do 
przyjętych celów i 
kierunków działań 

1.8. Indywidualne 
Mistrzostwa w 
kategoriach: 
Zumba, rzut 
lotką, 
strzelanie z 
wiatrówki  

 niedostateczna liczba miejsc rekreacji i 
wypoczynku 

 brak oferty spędzania wolnego czasu 
 brak oferty spędzania wolnego czasu i 

rozwoju młodzieży 

Podobszar I: 
1.1. 
1.2. 
 
 
Podobszar II: 
1.1. 
1.3. 
1.5. 

1.9. Sport na 
wesoło 

 niedostateczna liczba miejsc rekreacji i 
wypoczynku 

 brak oferty spędzania wolnego czasu 
 brak oferty spędzania wolnego czasu i 

rozwoju młodzieży 

Podobszar I: 
1.1. 
1.2. 
 
 
Podobszar II: 
1.1. 
1.3. 
1.5. 

1.10. Integracyjny 
Marsz Nordic 
Walking z 
elementami 
na 
ćwiczeniach 
plenerowych 

 niedostateczna liczba miejsc rekreacji i 
wypoczynku 

 brak oferty spędzania wolnego czasu 
 brak oferty spędzania wolnego czasu i 

rozwoju młodzieży 

Podobszar II: 
1.1. 
1.3. 
  

1.11. Bieg 
sztafetowy 
„Rodzinna 
ósemka” 
połączony z 
konkursami 
sportowymi 

 niedostateczna liczba miejsc rekreacji i 
wypoczynku 

 brak oferty spędzania wolnego czasu 
 brak oferty spędzania wolnego czasu i 

rozwoju młodzieży 

Podobszar I: 
1.1. 
1.2. 
 
 
Podobszar II: 
1.1. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 

1.12. Szkoła 
szachowa i 
turnieje 
szachów 
plenerowych 

 niedostateczna liczba miejsc rekreacji i 
wypoczynku 

 brak oferty spędzania wolnego czasu 
 brak oferty spędzania wolnego czasu i 

rozwoju młodzieży 

Podobszar I: 
1.1. 
1.2. 
 

1.13. Popołudnie 
zapomnianych 
gier i zabaw 

 niedostateczna liczba miejsc rekreacji i 
wypoczynku 

 brak oferty spędzania wolnego czasu 
 brak oferty spędzania wolnego czasu i 

rozwoju młodzieży 

Podobszar I: 
1.1. 
1.2. 
 
Podobszar II: 
1.1. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 

2.1. Przystosowanie 
„Domu Młynarza” na 
potrzeby mini 
muzeum regionalnego 
(izby pamięci) 
 

 niedostateczna liczba miejsc rekreacji i 
wypoczynku 

- niewykorzystany potencjał lokalnej kultury 
i tradycji 

Podobszar I: 
1.1. 
1.2. 
1.4. 
2.1. 
3.3. 
3.4. 
 
Podobszar II: 
1.1. 
1.3. 
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Nazwa projektu Odniesienie do zdiagnozowanych 
problemów 

Odniesienie do 
przyjętych celów i 
kierunków działań 

2.1. 
3.3. 
3.4. 

2.2. Rewaloryzacja 
parku miejskiego w 
Rykach 

 brak miejsc spotkań  
 niedostateczna liczba miejsc rekreacji i 

wypoczynku 
 brak oferty spędzania wolnego czasu 
 niezagospodarowane tereny 
 niewykorzystany potencjał lokalnej kultury 

i tradycji 

Podobszar I: 
1.2. 
1.4. 
3.3. 
3.4. 
3.6. 

2.3. Rewitalizacja 
zieleni miejskiej w 
Rykach 

 niedostateczna liczba miejsc rekreacji i 
wypoczynku 

 niewystarczająca liczba miejsc spędzania 
wolnego czasu 

 niewykorzystany potencjał zespołu 
dworsko-parkowego 

 zaniedbany park znajdujący się na terenie 
Starego Miasta 

Podobszar I: 
1.2. 
1.4. 
3.3. 
3.4. 
3.6. 

2.4. Budowa hali 
sportowo-
widowiskowej wraz z 
zapleczem 
 

 brak miejsc spotkań  
 niedostateczna liczba miejsc rekreacji i 

wypoczynku 
 brak oferty spędzania wolnego czasu 
 niezagospodarowane tereny 
 niewykorzystany potencjał lokalnej kultury 

i tradycji 
 nierozwinięta oferta sportowa i 

niewystarczające zaplecze sportowe 

Podobszar I: 
1.1. 
1.2. 
1.4. 
3.3. 
3.4. 
3.6. 
 
Podobszar II: 
1.3. 
1.5. 
3.3. 
3.4. 

2.5. Remont  i 
przystosowanie 
budynków oraz 
terenu działki tzw. 
Harcówki na cele bazy 
turystyczno-
noclegowej 

 brak miejsc spotkań  
 niedostateczna liczba miejsc rekreacji i 

wypoczynku 
 brak oferty spędzania wolnego czasu 
 niedostatecznie rozwinięte zaplecze bazy 

turystycznej i noclegowej 

Podobszar I: 
1.1. 
1.2. 
1.4. 
3.3. 
3.4. 
3.6. 
 
Podobszar II: 
1.3. 
1.5. 
3.3. 
3.4. 

2.6. Remont  
budynku wraz 
przystosowaniem 
terenu działki na cele 
spotkań społeczności 
lokalnej 

 brak miejsc spotkań  
 niedostateczna liczba miejsc rekreacji i 

wypoczynku 
 brak oferty spędzania wolnego czasu 
 niezagospodarowane tereny 
 

Podobszar I: 
1.1. 
1.2. 
1.4. 
3.3. 
3.4. 
3.6. 
 
Podobszar II: 
1.3. 
1.5. 
3.3. 
3.4. 

2.7.Zagospodarowani
e stawu Buksa  na 
cele rekreacyjno-

 brak miejsc spotkań  
 niedostateczna liczba miejsc rekreacji i 

wypoczynku 

Podobszar I: 
1.1. 
1.2. 
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Nazwa projektu Odniesienie do zdiagnozowanych 
problemów 

Odniesienie do 
przyjętych celów i 
kierunków działań 

sportowe  brak oferty spędzania wolnego czasu 
 niezagospodarowane tereny 

 

1.4. 
3.3. 
3.4. 
3.6. 
 
Podobszar II: 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
3.3. 
3.4. 

3. Poprawa dostępu 
do usług społecznych 
oraz warunków życia 
mieszkańców na 
obszarze rewitalizacji 
 

 niewystarczający stan techniczny 
infrastruktury komunikacyjnej (dróg i 
chodników), bariery komunikacyjne dla 
osób niepełnosprawnych, starszych 

 niewystarczający stan infrastruktury 
kanalizacyjnej 

 zaszłości wynikające z niepodejmowania 
działań modernizacyjnych istniejącej sieci 
kanalizacyjnej 

 zły stan techniczny budynków 
 niewystarczająca jakość warunków 

mieszkaniowych części mieszkańców,  
 niska emisja 
 nieestetyczny wygląd budynków 
 wykluczenie społeczne 
 ograniczony zakres narzędzi do wspierania 

osób bezrobotnych, uzależnionych, ubogich 
 niska aktywność społeczna mieszkańców, 

niski kapitał społeczny 

Podobszar I: 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
2.2. 
3.1. 
3.4. 
3.5. 
3.6. 
 
 
Podobszar II: 
1.1. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
3.2. 
3.3 
3.4. 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne 
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9.3. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna oznacza zaplanowanie takiej 

struktury wdrażania i zarządzania programem rewitalizacji, która pozwoli na włączenie 

się różnych partnerów społeczno-gospodarczych działających na terenie gminy. 

Rewitalizacja jest procesem złożonym, dlatego wymaga określenia konkretnych kroków i 

procedur związanych z realizacją projektów rewitalizacyjnych, a następnie 

monitorowaniem i oceną osiąganych rezultatów. Głównym podmiotem odpowiedzialnym 

za realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji jest Burmistrz Ryk we współpracy z 

Zespołem ds. rewitalizacji. W system zarządzania zostaną zaangażowane również 

jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego. Proces wdrażania obejmuje także lokalnych 

partnerów i interesariuszy. Szczegółowy opis struktury wdrażania i zarządzania 

programem znajduje się w rozdz. 12. 

9.4. Komplementarność międzyokresowa 

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji 

w perspektywie czasowej do 2022 roku stanowią projekty komplementarne do tych, 

które zostały zrealizowane w ramach polityki spójności w perspektywie 2007-2013. 

Korzystanie z doświadczeń wcześniej obowiązującej perspektywy finansowej umożliwia 

zachowanie ciągłości programowej również w nowym okresie programowania. Jednym z 

przykładów projektów o charakterze rewitalizacyjnych realizowanym przez Gminę Ryki 

we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rykach w poprzedniej perspektywie 

finansowej był projekt Każdy chce mieć szansę, w ramach którego zrealizowano szereg 

kursów i szkoleń doszkalających oraz warsztatów  w zakresie nabycia umiejętności 

społeczno-zawodowych. Efekty i doświadczenia z tego projektu mogą przyczynić się do 

zwiększenia jakości i efektywności projektów rewitalizacyjnych zaplanowanych w 

obecnym Programie Rewitalizacji.  

 

9.5. Komplementarność źródeł finansowania 

Zaplanowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji przedsięwzięcia mogą być 

finansowane zarówno ze środków własnych, jak i zewnętrznych krajowych jak i 

zagranicznych. Zakłada się finansowanie projektów zaplanowanych w Programie ze 

środków europejskich, w szczególności z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Koordynacja finansowa projektów 

rewitalizacyjnych będzie zapewniona przez wsparcie finansowe ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności. Jak wspomniano ważnym źródłem finansowania będą stanowiły także środki 
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własne gminy, a także krajowe środki finansowe. Należy wspomnieć również o tym, że 

środki finansowe zostały tak przyporządkowane do projektów rewitalizacyjnych by 

uniknąć ryzyka podwójnego finansowania. 
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10. Indykatywne ramy finansowe  

Jak już wspomniano komplementarność́ źródeł finansowania, w kontekście polityki 

spójności 2014 - 2020 oznacza, że projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne opierają ̨ się̨ 

na konieczności umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia ze środków EFRR, EFS i FS 

z wykluczeniem podwójnego dofinansowania. Silna koordynacja i synergia projektów 

rewitalizacyjnych jest konieczna dla uzyskania korzystnych efektów dla obszaru 

zdegradowanego. Należy wspomnieć o tym, że fundusze europejskie są wyposażone 

w dedykowane działania, które można wykorzystać planując i realizując działania 

rewitalizacyjne. W tym zakresie najważniejszym programem jest Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL). 

Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska, który realizuje między innymi takie programy jak: 

 Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych 

 Sowa – energooszczędne oświetlenie uliczne 

 PRONSUMENT i BOCIAN – wsparcie tworzenia mikroinstalacji OZE 

 Edukacja ekologiczna 

 bądź Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.  

Tabela 31. Indykatywne ramy finansowe 
Nazwa projektu Koszt projektu Źródła finansowania 

1.1. Aktywni mieszkańcy 
Ryk 

300 000 złotych  Budżet Gminy Ryki, RPO WL 
działanie 11.1., MRiPS 

1.2. Spotkanie z książką 
 

30 000 złotych  Budżet Gminy Ryki, Instytut 
Ksiązki, MKiDN 

1.3. Warsztaty graffiti i 
street art 

 

20 000 złotych Budżet Gminy Ryki, dotacje 
MKiDN, środki prywatne 
 

1.4. Promowanie lokalnej 
tożsamości 
kulturowej – kultura 
żydowska        w 
Rykach 

50 000 złotych Budżet Gminy Ryki, środki 
Fundacji Rodziny 
Nissenbaumów, dotacje 
MKiDN 

1.5. Dostęp do kultury dla 
osób z 
niepełnosprawnością 

 

50 000 złotych Budżet Gminy Ryki, środki 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

1.6. Lepsza Przyszłość -
 profilaktyka i wsparc
ie społeczno -
 zdrowotne mieszkań
ców w gminie Ryki 

1 986 492 złotych Środki Specjalistycznych 
Gabinetów Lekarskich 
ZDROWIE H. Kłaczyńska i E. 
Czerwińska spółka, RPO WL 
działanie 11.2.  

1.7. Reaktywacja 2016+ 1 514 291,71 złotych Budżet Gminy Ryki, RPO WL 
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Nazwa projektu Koszt projektu Źródła finansowania 
działanie 11.1. 

1.8. Indywidualne 
Mistrzostwa Zumby, 
rzutu lotką, 
strzelania z wiatrówki  

8 000 złotych  Budżet Gminy Ryki, środki 
MGOSiR 

1.9. Sport na wesoło 16 000 złotych rocznie Budżet Gminy Ryki, środki 
MGOSiR 

1.10. Integracyjny Marsz 
Nordic Walking z 
elementami na 
ćwiczeniach 
plenerowych 

12 000 złotych Budżet Gminy Ryki, środki 
MGOSiR 

1.11. Bieg sztafetowy 
„Rodzinna ósemka” 
połączony z 
konkursami 
sportowymi 

5 000 złotych Budżet Gminy Ryki, środki 
MGOSiR, środki prywatne 

1.12. Szkoła szachowa i 
turnieje szachów 
plenerowych 

13 000 złotych Budżet Gminy Ryki, środki 
MGOSiR 

1.13. Popołudnie 
zapomnianych gier i 
zabaw 

15 000 złotych Budżet Gminy Ryki, środki 
MGOSiR 

2.1. Przystosowanie 
„Domu Młynarza” na 
potrzeby mini 
muzeum 
regionalnego (izby 
pamięci) 

300 000 złotych 
 

Budżet Gminy Ryki, RPO WL 
działanie 7.1., działanie 13.3. 
MKiDN 

2.2. Rewaloryzacja parku 
miejskiego w Rykach 

4 312 005 złotych Budżet Gminy Ryki, POIŚ, 
RPO WL działanie 13.3. 

2.3. Rewitalizacja zieleni 
miejskiej w Rykach 

1 137 000 złotych Budżet Gminy Ryki, RPO WL, 
POIŚ 

2.4. Budowa hali 
sportowo-
widowiskowej wraz z 
zapleczem 

6 200 000 złotych Budżet Gminy Ryki, środki 
FRKF 

2.5. Remont  i 
przystosowanie 
budynków oraz 
terenu działki tzw. 
Harcówki na cele 
bazy turystyczno-
noclegowej 

2 000 000 złotych Budżet Gminy Ryki, RPO WL 
działanie 7.3., działanie 13.3. 

2.6. Remont  budynku 
wraz 
przystosowaniem 
terenu działki na cele 
spotkań społeczności 
lokalnej 

150 000 złotych Budżet Gminy Ryki, RPO WL 
działanie 13.4. 

2.7. Zagospodarowanie 
stawu Buksa  na cele 
rekreacyjno-
sportowe 

6 100 000 złotych Budżet Gminy Ryki, RPO WL, 
POIŚ, środki prywatne 

3. Poprawa dostępu do 10 000 000 złotych Budżet Gminy Ryki, RPO WL 
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Nazwa projektu Koszt projektu Źródła finansowania 
usług społecznych 
oraz warunków życia 
mieszkańców na 
obszarze rewitalizacji 

 

działanie 13.3., POIŚ 

Źródło: opracowanie własne 

Poniższa tabela stanowi uszczegółowienie indykatywnych ram finansowych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Przedstawia ona szczegółowy plan wydatków 

uwzględniający podział na źródła finansowania. 
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Tabela 32. Szczegółowy plan środków finansowych wydatkowanych w ramach programu rewitalizacji 

Szczegółowy plan środków finansowych wydatkowanych w ramach programu 
rewitalizacji z podziałem na źródła finansowania 

Nazwa przedsięwzięcia pochodzące z 
budżetu 

gminnego 

pochodzące 
ze źródeł 
krajowych 

publicznych 

pochodzące 
ze źródeł 

prywatnych 

pochodzące z 
funduszy 
unijnych 

pochodzące z 
innych źródeł SUMA 

1.1. Aktywni mieszkańcy Ryk 45 000     255 000   300 000 
złotych  

1.2. Spotkanie z książką 15 000  15 000      30 000 
złotych  

1.3. Warsztaty graffiti i street art 9 500 9 500 1 000     
20 000 
złotych 

1.4. Promowanie lokalnej tożsamości kulturowej – 
kultura żydowska w Rykach 25 000 12 500     12 500 

50 000 
złotych 

1.5. Dostęp do kultury dla osób z 
niepełnosprawnością 20 000 30 000       

50 000 
złotych 

1.6. Lepsza Przyszłość -
 profilaktyka i wsparcie społeczno -
 zdrowotne mieszkańców w gminie Ryki 

    297 974 1 688 518   
1 986 492 
złotych 

1.7. Reaktywacja 2016+ 227 144     1 287 148   1 514 291,71 
złotych 

1.8. Indywidualne Mistrzostwa Zumby, rzutu lotką, 
strzelania z wiatrówki 8 000         8 000 złotych  

1.9. Sport na wesoło 16 000         16 000 
złotych  
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Szczegółowy plan środków finansowych wydatkowanych w ramach programu 
rewitalizacji z podziałem na źródła finansowania 

Nazwa przedsięwzięcia pochodzące z 
budżetu 

gminnego 

pochodzące 
ze źródeł 
krajowych 

publicznych 

pochodzące 
ze źródeł 

prywatnych 

pochodzące z 
funduszy 
unijnych 

pochodzące z 
innych źródeł SUMA 

1.10. Integracyjny Marsz Nordic Walking z 
elementami na ćwiczeniach plenerowych 12 000         

12 000 
złotych 

1.11. Bieg sztafetowy „Rodzinna ósemka” połączony z 
konkursami sportowymi 4 000   1 000      5 000 złotych 

1.12. Szkoła szachowa i turnieje szachów 
plenerowych 13 000         

13 000 
złotych 

1.13. Popołudnie zapomnianych gier i zabaw 13 000   2 000      
15 000 
złotych 

2.1. Przystosowanie „Domu Młynarza” na potrzeby 
mini muzeum regionalnego (izby pamięci) 

45 000     255 000   
300 000 
złotych 

2.2. Rewaloryzacja parku miejskiego w Rykach 1 363 534   2 948 471   
4 312 005 
złotych 

2.3. Rewitalizacja zieleni miejskiej w Rykach 170 550    966 450    
1 137 000 
złotych 

2.4. Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z 
zapleczem 3 100 000 3 100 000       

6 200 000 
złotych 

2.5. Remont  i przystosowanie budynków oraz 
terenu działki tzw. Harcówki na cele bazy 
turystyczno-noclegowej 

                          
300 000         

                         
1 700 000       

2 000 000 
złotych 
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Szczegółowy plan środków finansowych wydatkowanych w ramach programu 
rewitalizacji z podziałem na źródła finansowania 

Nazwa przedsięwzięcia pochodzące z 
budżetu 

gminnego 

pochodzące 
ze źródeł 
krajowych 

publicznych 

pochodzące 
ze źródeł 

prywatnych 

pochodzące z 
funduszy 
unijnych 

pochodzące z 
innych źródeł SUMA 

2.6. Remont  budynku wraz przystosowaniem terenu 
działki na cele spotkań społeczności lokalnej 

                     
7 500        

                         
142 500       

150 000 
złotych 

2.7. Zagospodarowanie stawu Buksa  na cele 
rekreacyjno-sportowe 

                      
870 000      300 000 

                      
4 930 000       

6 100 000 
złotych 

3. Poprawa dostępu do usług społecznych oraz 
warunków życia mieszkańców na obszarze 
rewitalizacji 

                  
1500 000         

                      
8 500 000       

10 000 000 
złotych 

Źródło: opracowanie własne 

Poniższa tabela prezentuje ramowy charakter wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Znaczna większość planowanych 

przedsięwzięć zostanie zrealizowanych w latach 2017 – 2019.  
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Tabela 33. Ramowy harmonogram realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Nazwa projektu 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1.1.Aktywni mieszkańcy Ryk 50000  50000 50000 50000 50000 50000 
1.2.Spotkanie z książką 5000 5000 5000 5000 5000 5000 
1.3.Warsztaty graffiti i street-art.  20000     
1.4.Promowanie lokalnej tożsamości kulturowej – kultura 
żydowska w Rykach 

    25 000 25 000 

1.5.Dostęp do kultury dla osób z niepełnosprawnością     25 000 25 000 
1.6.Lepsza Przyszłość - profilaktyka i wsparcie społeczno -
 zdrowotne mieszkańców w gminie Ryki 

200412 893040 893040    

1.7.Reaktywacja 2016+ 209879,45 751523,86 552888,40    
1.8.Indywidualne Mistrzostwa  4000 4000     
1.9.Sport na wesoło  8000 8000    
1.10.Integracyjny Marsz Nordic Walking z elementami na 
ćwiczeniach plenerowych 

 12000     

1.11.Bieg sztafetowy „Rodzinna ósemka” połączony z 
konkursami sportowymi 

  5000    

1.12.Szkoła szachowa i turnieje szachów plenerowych  5000 2000 2000 2000 2000 
1.13.Popołudnie zapomnianych gier i zabaw  15000     
2.1.Przystosowanie „Domu Młynarza” na potrzeby mini 
muzeum regionalnego (izby pamięci) 

 200000 100000    

2.2.Rewaloryzacja parku miejskiego w Rykach 271 900 3513715 526390    
2.3.Rewitalizacja zieleni miejskiej w Rykach  744 000 393 000    
2.4.Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z zapleczem 120000 3040000 3040000    
2.5.Remont  i przystosowanie budynków oraz terenu działki 
tzw. Harcówki na cele bazy turystyczno-noclegowej 

 200000 800000 1000000   

2.6.Remont  budynku wraz przystosowaniem terenu działki 
na cele spotkań społeczności lokalnej 

 30 000 120000    

2.7.Zagospodarowanie stawu Buksa  na cele rekreacyjno-
sportowe 

 300000 800000 4000000 1000000  

3.Poprawa dostępu do usług społecznych oraz warunków 
życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji 

500000 1500000 4000000 4000000   

RAZEM 

 1 361 
191,45     

 11 291 
278,86     

 11 295 
318,40     

 9 057 
000,00     

 1 107 
000,00     

 107 000,00    

Źródło: opracowanie własne 
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Poniższa tabela zawiera zestawienie kosztów, które muszą zostać poniesione 

na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych w latach 2017 – 2022. Największe nakłady 

finansowe zostaną poniesione w 2017, 2018 i 2019 roku. W kolejnych latach koszty 

wdrażania przedsięwzięć będą znacznie niższe. Do 2020 roku podstawą finansowania 

przedsięwzięć będę środki europejskie, potem jak już wspomniano filar finansowania 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych będą stanowiły partnerstwa publiczno-prywatne oraz 

środki własne gminy, a także dotacje m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego.   

Należy przyjąć, że koszty zarządzania Programem wyniosą ok. 30 000 rocznie, na  to 

składają się dodatki funkcyjne dla dwóch osób oraz ewentualne wsparcie zewnętrzne 

w zakresie prowadzenia monitoringu.  

Tabela 34. Zestawienie kosztów wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 
podziale na lata 2017 - 2022 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Kwota 
wydatkowana na 
realizację 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

1 361 191,45 11 291 
278,86 

11 295 318,40 9 057 000,00 1 107 
000,00 

107 000,00 

pochodzące z 
budżetu gminnego 

266 456,70 3 304 290,06 2 736 453,38 1 322 000,00 174 500,00 34 500,00 

pochodzące ze 
źródeł krajowych 
publicznych 

62 500,00 1 532 000,00 1 522 500 2 500,00 23 750,00 23 750,00 

pochodzące ze 
źródeł prywatnych 

30 061,80 154 956,00 182 956 240 000,00 60 000,00 - 

pochodzące z 
funduszy unijnych 

1 002 172,95 6 300 032,80 6 853 409,02 7 492 500,00 842 500,00 42 500,00 

pochodzące z 
innych źródeł 

- - - - 6 250,00 6 250,00 

Źródło: opracowanie własne 
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11. Mechanizmy  włączenia mieszkańców, przedsiębiorców 
i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w 
proces rewitalizacji  

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku obecnie szczególnie 

ważnym elementem prowadzenia procesu rewitalizacji są działania partycypacyjne. 

Partycypacja społeczna oznacza uspołecznienie procesu rewitalizacji poprzez aktywne 

włączenie interesariuszy na etapie diagnozowania, programowania, wdrażania 

i monitorowania Programu Rewitalizacji. Jej praktyczny wymiar sprowadza się do 

prowadzenia różnych form konsultacji umożliwiających przedstawicielom władz 

prezentację planów na realizację konkretnych inwestycji czy inwestycji, które będą miały 

wpływ na codzienne życie obywateli. Zaletą konsultacji społecznych jest ich 

dwukierunkowość, co oznacza, że poza wspomnianą prezentacją zamiarów rządzących, 

umożliwiają one uzyskanie opinii i kontrpropozycji od osób i instytucji, którzy 

bezpośrednio lub pośrednio zostaną dotknięci przez skutki postulowanych działań władz.  

Do interesariuszy procesu rewitalizacji, do których powinny zostać skierowane 

konsultacje społeczne zalicza się: 

 mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczystych 

nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na 

tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe 

i towarzystwa budownictwa społecznego 

 mieszkańców gminy innych niż wymienieni w powyższym punkcie 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 

 organy władzy publicznej 

 podmioty, inne niż wymienione w powyższym punkcie, realizujące na obszarze 

rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 

Przedmiotem partycypacji i konsultacji społecznych są działania adresowane do 

interesariuszy partycypacji z obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Pozwoli to 

zapewnić zasadę partnerstwa umożliwiającą włączenie partnerów, współdecydowanie 

oraz tak zwaną kontrolę obywatelską.  

W trakcie diagnozowania sytuacji w Rykach oraz w tworzeniu Programu Rewitalizacji 

zastosowano następujące narzędzia partycypacji społecznej: 
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1. Dzień otwarty rewitalizacji - Odbył się 28 stycznia 2016 roku w godzinach od 14 

do 16 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach. Mieszkańcy mogli wziąć 

udział w dwóch prelekcjach. Pierwsza dotyczyła społecznych aspektów 

rewitalizacji. Jej celem było zaprezentowanie mieszkańcom nowego podejścia do 

rewitalizacji opierającego się na  realizacji potrzeb mieszkańców w sferze 

społecznej, co sprowadza się do poprawy relacji, integracji i codziennej jakości 

życia ludności.  

2. Warsztatowe spotkanie diagnostyczne, które odbyło się 28 grudnia 2016 o 

godzinie 16 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach. Interesariusze 

zostali odpowiednio wcześniej poinformowani o planowanych spotkaniach. 

Informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej gminy www.ryki.pl oraz 

w lokalnej prasie. Ponadto informację o spotkaniach przekazywano w ogłoszeniach  

w Kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. Podczas spotkań́ konsultowana była 

przygotowana diagnoza, w której zostały określone przy pomocy odpowiednich 

wskaźników obszary zdegradowane oraz obszary rewitalizacji. Interesariusze 

procesu rewitalizacji mieli możliwość́ udzielania swoich opinii oraz sugestii w 

podanym przedmiocie zainteresowania. 

3. Konsultacyjne badanie ankietowe - W dniach 13-22.01.2017 roku na terenie 

miasta i gminy Ryki przeprowadzono badanie ankietowe wśród mieszkańców: 

Starego Miasta, Stawów-Karasiówki, Julina, Podwierzbia, Krasnoglin i Lasoni. 

Ankieterzy prowadzili badanie z wykorzystaniem kwestionariuszy papierowych 

w miejscach zidentyfikowanych jako ważne dla życia społecznego. W badaniu 

łącznie wzięły udział 222 osoby. Respondenci zostali poproszeni o wyrażenie opinii 

na temat wybranych obszarów rewitalizacji. Proszono także o wskazanie 

najważniejszych problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, 

technicznych i przestrzenno-funkcjonalnych, które występują na obszarze 

rewitalizacji. Wyniki przeprowadzonych badań stanowiły uzupełnienie wcześniej 

przeprowadzonej diagnozy, opracowanej na podstawie danych zastanych 

udostępnionych przez Urząd Miejski.  

4. Warsztatowe spotkanie konsultacyjne odbyło się 16 stycznia 2017 roku o godzinie 

16 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach. Jego celem było 

skonsultowanie z zainteresowanymi grupami wybranego obszaru rewitalizacji. 

Ponadto mieszkańcy w czasie pracy warsztatowej zostali poproszeni 

o przedstawienie przyszłej wizji Ryk w horyzoncie czasowym do 2022 roku. 

Poinformowano także o możliwości zgłaszania kart projektów, czyli własnych 

propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  
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5. Zbieranie kart projektów - Na stronie internetowej Ryk została umieszczona karta 

projektu, dzięki której wszyscy zainteresowani mieszkańcy mieli możliwość 

zgłoszenia własnych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Uspołecznione 

zbieranie kart projektów umożliwia jak najlepsze dopasowanie konkretnych 

zamierzeń rewitalizacyjnych do oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności. 

Wypełnione karty projektów mieszkańcy mogli wysłać pocztą na wskazany adres 

mailowy lub składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rykach. W załączonej do 

kart instrukcji wskazano, że projekty mogą być opisane na różnym poziomie 

szczegółowości, co dawało możliwość złożenia własnych propozycji wszystkim 

mieszkańcom i nie wymagało operowania specjalistyczną wiedzą.  

6. Piknik rewitalizacyjny – Piknik odbył się 18 grudnia 2016 roku na terenie zespołu 

pałacowo – parkowego w Rykach. Jego celem była promocja idei rewitalizacji 

wśród mieszkańców miasta i gminy. Starano się zapoznać mieszkańców z 

założeniami rewitalizacji oraz pozyskać jak największą ilość informacji o 

potrzebach mieszkańców.   

7. Spotkanie podsumowujące 

Wyżej wskazane narzędzia zapewniły partycypację mieszkańców na etapie 

opracowywania dokumentu. Przyczyniły się do aktywizacji interesariuszy rewitalizacji. 

Możliwe było wykorzystanie pozytywnych efektów pracy grupowej, a także 

wypracowywanie konsensusu uwzględniającego punkty widzenia różnych grup 

interesariuszy.  

Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacji jako fundament działań, 

nie tylko na etapie diagnozowania czy programowania lecz także podczas zarządzania, 

wdrażania i monitorowania  Programu Rewitalizacji.  

Na etapie realizacji Programu partycypacja mieszkańców zostanie zapewniona 

poprzez: 

 bieżące informowanie o postępach procesu z wykorzystaniem broszur, plakatów, 

artykułów prasowych i komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Rykach informujące o przebiegu procesu, a także zawierające 

praktyczne informacje dla interesariuszy takie jak na przykład możliwości 

pozyskiwania finansowania przedsięwzięć i inwestycji ze środków zewnętrznych, 

 umożliwienie interesariuszom uczestnictwa w spotkaniach otwartych Zespołu ds. 

rewitalizacji, co umożliwi zwiększenie obustronnego przepływu informacji, 

 aktywizowanie mieszkańców i liderów lokalnych poprzez rozszerzenie zakresu 

konsultacji społecznych, spotkań konsultacyjnych zapewniających ciągły dialog,  
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 informowanie o zgłoszonych projektach mieszkańców oraz ich promowanie                              

i upowszechnianie wśród lokalnej społeczności, a także zaangażowanie przy realizacji 

projektów i rozległych tematycznie zadań, 

 możliwość zgłaszania sugestii i uwag, 

 uczestnictwo w przygotowaniu raportów z realizacji LPR.  

Na etapie monitoringu planuje się włączenie mieszkańców poprzez: 

 organizowanie otwartych spotkań sprawozdawczych Zespołu, w których będą mogli 

wziąć udział wszyscy zainteresowani interesariusze procesu rewitalizacji 

 badanie opinii mieszkańców na temat niezbędnych zmian, jakie powinny zostać 

wprowadzone w realizacji projektu, 

 organizowanie cyklicznych spotkań podsumowujących realizację poszczególnych 

etapów LPR oraz projektów rewitalizacyjnych.  

Rysunek 16. Udział interesariuszy rewitalizacji na poszczególnych etapach 
realizacji Programu 

Etap projektowania 

 dzień otwarty rewitalizacji 
 warsztatowe spotkania 

diagnostyczne, projekcyjne 
i podsumowujące 

 piknik rewitalizacyjny  
 ankietowe badania społeczne 
 zbieranie kart projektów 
 ulotki, plakaty, artykuły prasowe 

Etap wdrażania 

 broszury, plakaty, artykuły prasowe 
i komunikaty zamieszczane na 
stronie internetowej 

 uczestnictwo w spotkaniach Zespołu 
ds. rewitalizacji 

 spotkania konsultacyjne 
 informowanie o postępach realizacji 

projektów i ich promowanie  
 możliwość zgłaszania uwag i 

sugestii 
 uczestnictwo w przygotowaniu 

raportów z realizacji Programu 

Etap monitorowania 

 uczestnictwo w otwartych 
spotkaniach sprawozdawczych 
Zespołu 

 badanie opinii mieszkańców na 
temat niezbędnych zmian, jakie 
powinny zostać wprowadzone w 
realizacji projektu 

 uczestnictwo w cyklicznych 
spotkaniach podsumowujących  

Źródło: opracowanie własne 
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12. System realizacji (wdrażania) Lokalnego Programu 
Rewitalizacji  

 

Sprawne i efektywne realizowanie projektu w sferach społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej jest kompetencją Burmistrza 

Ryk. W wypełnianiu tego zadania będzie go wspierał Wydział Inwestycji i Remontów, 

który będzie jednostką odpowiedzialną za realizację etapu wdrażania oraz monitoring 

Programu Rewitalizacji. Ciałem doradczym będzie Zespół ds. rewitalizacji. Do głównych 

zadań Wydziału Inwestycji i Remontów należy koordynowanie i nadzorowanie całości prac 

związanych z wdrażaniem, monitorowaniem i oceną Programu. Współdziałanie Wydziału 

Inwestycji i Remontów oraz Zespołu ds. rewitalizacji oparto na partycypacyjnym modelu 

współpracy pomiędzy przedstawicielami Urzędu Gminy, a interesariuszami procesu 

rewitalizacji. 

Kluczowe elementy zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji stanowią: 

 Rada Miejska w Rykach jako organ kontrolny i stanowiący, 

 Burmistrz Ryk jak organ wykonawczy, 

 Wydział Inwestycji i Remontów jako jednostka operująca procesem rewitalizacji, 

 Zespół ds. rewitalizacji jako ciało doradcze. 

Ze względu na wieloaspektowość Lokalnego Programu Rewitalizacji konieczne jest 

pozyskanie zróżnicowanych doświadczeń i umiejętności, dlatego też w składzie Zespołu 

ds. rewitalizacji znajdą się następujące jednostki: 

 przedstawiciele Władz Gminy, 

 przedstawiciele następujących referatów i wydziałów Urzędu Miejskiego: Wydziału 

Organizacji i Spraw Społecznych, Wydziału Budżetu, Podatków i Opłat, Stanowiska 

ds. Promocji, Rozwoju i Promocji Zdrowia, Wydziału Gospodarki Komunalnej, 

Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego), 

 przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy, 

 przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

 przedstawiciele mieszkańców (np. sołtysi) sołectw Stare Miasto, Julin i Stawy 

Karasiówka oraz Krasnogliny, Lasoń i Podwierzbie.  

Jednocześnie wiodącą rolę w Zespole będą pełnili  pracownicy Wydziału Inwestycji i 

Remontów.  
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Rysunek 17. System instytucji odpowiedzialnych za realizację Programu 
Rewitalizacji 

 

Źródło: opracowanie własne 

Przekazanie kompetencji związanych z wdrożeniem i monitoringiem Programu 

Wydziałowi Inwestycji i Remontów umożliwi sprawną realizację projektu poprzez 

usprawnienie komunikacji oraz szybkie przeciwdziałanie i minimalizowanie ewentualnych 

nieprawidłowości. Osoby pracujące w Wydziale będą mogły utrzymywać osobisty kontakt 

z członkami Zespołu ds. rewitalizacji przede wszystkim na spotkaniach, na których 

decyzje będą podejmowane w drodze konsensusu uwzględniając poglądy i opinie 

wszystkich jego członków. Kontrola nad działaniami Wydziału należy do kompetencji 

Burmistrza, który może uczestniczyć w spotkaniach Wydziału i podejmowaniu kluczowych 

decyzji. Łącznikiem między Burmistrzem a Wydziałem odpowiedzialnym za wdrażanie 

Programu będzie Pełnomocnik ds. rewitalizacji.  

W celu zapewnienia optymalnego wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji                      

w realizację działań rewitalizacyjnych mogą zostać zaangażowane odpowiednie komórki 

organizacyjne Urzędu Miejskiego w Rykach, które dysponują największą wiedzą 

praktyczną w danej dziedzinie. Będą one współpracować z Zespołem przy przygotowaniu 

dokumentacji projektowej, opracowaniu raportów z monitoringu i ewaluacji wdrażania 

Programu. W celu jeszcze większego włączenia mieszkańców i innych grup interesariuszy 

w posiedzeniach zespołów roboczych będą mogli uczestniczyć zainteresowani 

mieszkańcy, a także eksperci konkretnych dziedzin na przykład architekci, informatycy i 

inni. O działaniach podejmowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów oraz o 

działalności Zespołu ds. rewitalizacji mieszkańcy będą informowani za pośrednictwem 
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strony internetowej Urzędu, gdzie zamieszczony zostanie dokument Programu, bieżące 

informacje o postępie prac nad wdrożeniem Lokalnego Programu Rewiatlizacji, 

zaproszenia na wydarzenia i informacje o posiedzeniach związanych z procesem 

rewitalizacji. Ponadto na stronie internetowej zostanie zamieszczony formularz do 

zgłaszania uwag i własnych propozycji do Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji przyczyni się do usunięcia lub 

minimalizowania zjawisk kryzysowych na obszarze rewitalizacji, co w wieloletniej 

perspektywie zagwarantuje zrównoważony rozwój miasta i gminy. 
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Tabela 35. Zadania Pełnomocnika i Zespołu ds. rewitalizacji 
 

Funkcja/Etap Planowanie i wdrażanie 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Monitorowanie i ewaluacja 
rezultatów LPR 

Upowszechnianie rezultatów i 
efektów działań podejmowanych w 

ramach wdrażania LPR 

Pełnomocnik ds. rewitalizacji 

 Identyfikowanie i 
nawiązywanie współpracy z 
podmiotami społeczno-
gospodarczymi w celu 
realizacji wspólnych 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych  

 Ustalanie i akceptowanie 
sposobu realizacji 
poszczególnych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

 Koordynowanie współpracy w 
przypadku realizacji projektów 
przez różne podmioty   

 Gromadzenie i tworzenie bazy 
projektów zgłaszanych przez 
podmioty społeczno-
gospodarcze i mieszkańców 

 Nadzorowanie i kontrolowanie 
realizowanych projektów pod 
kątem jakości wykonania, 
zakładanych terminów i 
optymalizacji kosztów 

 Nadzorowanie procesu 
monitorowania i oceny 
rezultatów Programu 
Rewitalizacji 

 Udział w spotkaniach, wydarzeniach 
mających na celu promowanie 
i informowanie o rezultatach 
prowadzonego procesu rewitalizacji 

 Akceptowanie sprawozdań z 
realizacji Programu Rewitalizacji 

 

Wydział Inwestycji i 
Remontów 

 Identyfikowanie i 
nawiązywanie współpracy z 
podmiotami społeczno-
gospodarczymi w celu 
realizacji wspólnych 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych  

 Ustalanie i akceptowanie 
sposobu realizacji 
poszczególnych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

 Przygotowanie wniosków o 
dofinansowanie w przypadku 
projektów realizowanych przez 

 Nadzorowanie i kontrolowanie 
realizowanych projektów pod 
kątem jakości wykonania, 
zakładanych terminów i 
optymalizacji kosztów 

 Nadzorowanie procesu 
monitorowania i oceny 
rezultatów Programu 
Rewitalizacji 

 Prowadzenie monitoringu 
wskaźników rozwoju 
społeczno-gospodarczego 
obszaru (diagnozowanie 
sytuacji problemowych) 

 Realizacja działań informacyjnych 
związanych z prowadzonym 
procesem rewitalizacji 
i realizowanymi przedsięwzięciami  

 Prowadzenie aktywnych działań na 
rzecz zachęcania mieszkańców 
do zaangażowania się i włączenie w 
ich realizację działań 
rewitalizacyjnych 

 Organizowanie działań 
aktywizujących mieszkańców i 
angażujących w przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne  

 Prowadzenie strony 
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Funkcja/Etap Planowanie i wdrażanie 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Monitorowanie i ewaluacja 
rezultatów LPR 

Upowszechnianie rezultatów i 
efektów działań podejmowanych w 

ramach wdrażania LPR 
Urząd Miejski 

 Pomoc w pozyskaniu 
dofinansowania ze źródeł 
zewnętrznych w przypadku 
projektów realizowanych przez 
partnerów społeczno-
gospodarczych 

 Doradztwo w zakresie 
prawnym i finansowym w 
zakresie dot. realizacji 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych  

 Realizacja procesu zamówień 
publicznych w ramach 
wdrażanych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych  

 Współpraca z komórkami i 
jednostkami organizacyjnymi 
Urzędu Miejskiego w realizacji 
projektów rewitalizacyjnych  

 Ogłaszanie naborów na 
zgłaszanie dodatkowych 
projektów rewitalizacyjnych  

 Gromadzenie i tworzenie bazy 
projektów zgłaszanych przez 
podmioty społeczno-
gospodarcze i mieszkańców  

 Prowadzenie monitoringu 
realizacji Programu 
Rewitalizacji (gromadzenie 
i weryfikacja danych w 
zakresie zada) 

 Okresowe przygotowywanie 
sprawozdań z realizacji 
Programu Rewitalizacji i 
udostępnianie ich opinii 
publicznej  

 

internetowej/zakładki poświęconej 
rewitalizacji  

   
Źródło: opracowanie własne
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13. System monitoringu i oceny skuteczności działań oraz system 
wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu 
programu  

Monitorowanie Programu Rewitalizacji jest procesem systematycznego zbierania, 

raportowania i interpretowania danych w cyklicznych odstępach czasu. Monitorowanie 

dostarcza informacji o postępach w realizacji i efektach wdrażania poszczególnych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Monitoring pozwala także na zbadanie prawidłowości 

wykorzystania pomocy finansowej, z której skorzystano przy wdrażaniu Programu 

Rewitalizacji.  

W proces monitoringu zaangażowane będą poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego 

i Zespół ds. rewitalizacji. Kluczową rolę będzie pełnił Wydział Inwestycji i Remontów.  

Wydziałom zostały przyporządkowane następujące działania: 

Zadania Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych: 

 gromadzenie danych o stanie liczby ludności, liczbie osób wymeldowujących się 

poniżej 35 roku życia, liczbie osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i 

poprodukcyjnym na obszarze rewitalizacji 

 przekazywanie zgromadzonych danych Zespołowi ds. rewitalizacji 

 

Zadania Wydziału Budżetu, Podatków i Opłat: 

 gromadzenie danych o ilości środków dotychczas wydatkowanych w celu 

finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

 przekazywanie informacji związanych z finansami Gminy Zespołowi ds. 

rewitalizacji 

 

Zadania Wydziału Inwestycji i Remontów: 

 pomoc przy przygotowaniu lub opracowanie specyfikacji przedsięwzięć o 

charakterze inwestycyjnym, infrastrukturalnym 

 gromadzenie danych o ilości przeprowadzonych modernizacji, etapie realizacji 

poszczególnych przedsięwzięć, o szczegółach prac modernizacyjnych tj. długości 

wyremontowanych dróg, powierzchni obiektów poddanych modernizacji 

 przekazywanie zgromadzonych informacji Zespołowi ds. rewitalizacji 

 

Zadania Stanowiska ds. Promocji, Rozwoju i Promocji Zdrowia: 

 monitorowanie działań promocyjnych procesu rewitalizacji 

 gromadzenie danych o etapach realizacji przedsięwzięć  

 gromadzenie informacji o liczbie osób objętych wsparciem w ramach ww. 

przedsięwzięć, liczbie osób, które w wyniku uczestnictwa ww. przedsięwzięciach 
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podjęły pracę, zaczęły uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym lokalnej 

społeczności  

 doradztwo w zakresie wyboru metod upowszechniania rezultatów procesu 

rewitalizacji 

 

Zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Zagospodarowania 

Przestrzennego: 

 gromadzenie danych o liczbie przeprowadzonych remontów, powierzchni 

zmodernizowanych obiektów, liczbie osób mieszkających w obiektach/lokalach 

poddanych modernizacji, powierzchni uporządkowanych terenów zieleni, liczbie 

nowych obiektów małej architektury 

 przekazywanie zgromadzonych informacji Zespołowi ds. rewitalizacji 

 

Kolejnym krokiem na etapie monitoringu jest analiza danych zgromadzonych 

i przekazanych przez Wydziały Urzędu Miejskiego. Prace analityczne zostaną podjęte 

przez Wydział Inwestycji i Remontów, którego może wspierać Zespół ds. rewitalizacji. W 

efekcie analiz powstaną roczne raporty z wdrażania  przedsięwzięć zaprojektowanych w 

Programie Rewitalizacji.  

W kompetencjach Wydziału leży także sporządzenie raportu końcowego w 2022 roku 

na zakończenie prac nad Programem. Wskazuje się, że w każdym sprawozdaniu powinny 

zostać takie elementy jak:  

 logiczny, rzeczowy postęp w realizacji Programu i wdrażaniu projektów 

rewitalizacyjnych,  

 wskazanie metod zarządzania projektami w czasie realizacji oraz po ich 

wdrożeniu, podsumowanie finansowe zrealizowanych projektów i inwestycji,  

 relację z przeprowadzonych działań promocyjnych i informacyjnych,  

 określenie zgodności realizacji projektu z obowiązującymi politykami UE,  

 omówienie ewentualnych zagrożeń realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.  

Raport roczny będzie corocznie przedstawiany Radzie Miejskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem prezentacji postępu prac nad wdrażaniem Programu,  prezentacji planu 

dalszych działań, a także prezentacji nowych projektów rewitalizacyjnych.  

Kluczowym elementem jest ocena stopnia realizacji przedsięwzięć, która powinna opierać 

się na następujących zasadach: 

 skuteczności - co pozwala określić czy cele postawione na etapie projektowania 

dokumentu zostały osiągnięte na etapie jego wdrażania 

 efektywności - co pozwala określić czy zaangażowane środki finansowe na etapie 

realizacji odpowiadają osiągnięte wskaźniki produktu i rezultatu 
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 użyteczności - co pozwala określić faktyczne efekty Lokalnego Programu 

Rewitalizacji  i poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych i stopień, w jakim 

przyczyniły się do rozwiązania zidentyfikowanych na etapie diagnozy 

niepożądanych zjawisk społecznych i problemów w sferach gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. 

Wskaźniki produktu mierzą konkretne, materialne efekty działań podejmowanych 

w ramach realizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji. Z kolei wskaźniki rezultatu 

pokazują zmiany wynikające z wykorzystania wytworzonych produktów. Poniżej znajduje 

się zestawienie poszczególnych wskaźników przypisanych do projektów rewitalizacyjnych. 
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Tabela 36. Wskaźniki projektów rewitalizacyjnych 

Nazwa projektu Wskaźnik 
Typ 

wskaźnika 
Wartość 

wskaźnika 
Sposób oceny 

wskaźnika Źródło informacji 

 Liczba osób objętych wsparciem w ramach 
projektu 

 Liczba rodzin objętych wsparciem w projekcie  
Produktu Min. 30 osób 

Min. 45 rodzin 

Listy obecności, 
sprawozdania osób 
prowadzących zajęcia 

1.1. Aktywni 
mieszkańcy 
Ryk 

 Liczba osób, które zdobyły nowe kwalifikacje, 
uprawnienia, umiejętności zawodowe 

 Liczba osób korzystających z pomocy 
społecznej ze względu na bezradność w 
sprawach opiekuńczo-wychowawczych  

Rezultatu 
Min. 10 osób 
Spadek o 10 
rodzin  

Listy wydanych 
certyfikatów 
ukończenia kursów 
doszkalających  
 
Listy udzielonych 
świadczeń przez 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

Wydział Organizacji i 
Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
 

Liczba godzin zajęć prowadzonych w ramach 
projektu 

Produktu Min. 3 godziny 
miesięcznie 

Listy obecności, 
sprawozdania osób 
prowadzących zajęcia 1.2. Spotkanie z 

książką 
Wzrost liczby czytelników biblioteki  Rezultatu Wzrost o 2% Rejestr czytelników  

Miejsko – Gminna 
Biblioteka Publiczna 
w Rykach 

Liczba godzin zajęć prowadzonych w ramach 
projektu 

Produktu Min. 4 godziny 
miesięcznie 

Listy obecności, 
sprawozdania osób 
prowadzących zajęcia 1.3. Warsztaty 

graffiti i 
street art Liczba osób otrzymujących certyfikat ukończenia 

warsztatu  
Rezultatu Min. 30 osób Rejestr wydanych 

certyfikatów  

Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury w 
Rykach 

 
 
 

1.4. Dostęp do 
kultury dla 
osób z 
niepełnospr
awnością 

Liczba modeli przestrzennych umieszczonych w 
przestrzeni Miasta i Gminy 

Produktu Min. 4 sztuki Dokumentacja 
projektowa 

Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury w 
Rykach 

 Liczba umieszczonych tablic na terenie zabytków 
dla niepełnosprawnych np. dla osób niewidomych 

Produktu Min. 7 sztuk 
Dokumentacja 
projektowa 
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Nazwa projektu Wskaźnik 
Typ 

wskaźnika 
Wartość 

wskaźnika 
Sposób oceny 

wskaźnika 
Źródło informacji 

Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z 
zasobów zabytkowych 

Rezultatu Min. 25 osób 
rocznie 

Obserwacja, ankieta 

Liczba płyt symbolizujących granice getta Produktu Min. 3 sztuki Dokumentacja 
projektowa 

Makieta przedstawiająca plan getta umieszczona 
na Rynku 

Produktu 1 sztuka Dokumentacja 
projektowa 

1.5. Promowanie 
lokalnej 
tożsamości 
kulturowej 
– kultura 
żydowska w 
Rykach 

Liczba osób korzystających z oferty powstałej w 
ramach projektu  Rezultatu 

Min. 100 osób 
rocznie 

Obserwacja, 
sprawozdania MGCK 
w Rykach, liczba 
obsłużonych 
wycieczek/grup 
zwiedzających 

Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury w 
Rykach 

 
 
 
 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie 

Produktu 24 osoby 

Rejestry/listy, np. 
opiekunów os 
niesamodzielnych, 
którzy otrzymali 
wsparcie np. 
szkolenie, 
świadczących lub 
gotowych do 
świadczenia usług 
społecznych po 
zakończeniu projektu 

1.6. Lepsza Przy
szłość -
 profilaktyk
a i wsparcie
 społeczno -
 zdrowotne 
mieszkańcó
w w gminie 
Ryki 

Liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług społecznych 
istniejących po zakończeniu projektu 

Rezultatu 24 sztuki 

Rejestry/listy, np. 
opiekunów os 
niesamodzielnych, 
którzy otrzymali 
wsparcie np. 
szkolenie, 
świadczących lub 
gotowych do 
świadczenia usług 
społecznych po 
zakończeniu 
projektu1 

Gabinety Zdrowie 
 

                                                      
1 Na podstawie złożonego w ramach działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne  
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Nazwa projektu Wskaźnik 
Typ 

wskaźnika 
Wartość 

wskaźnika 
Sposób oceny 

wskaźnika 
Źródło informacji 

Liczba osób objętych wsparciem w ramach 
projektu Produktu 44 osób Listy obecności 

1.7. Reaktywacj
a 2016+ Liczba osób zaktywizowanych zawodowo i 

społecznie Rezultatu Min. 22 osób 

Listy obecności, 
sprawozdania OPS, 
dane Powiatowego 
Urzędu Pracy 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rykach 

Liczba osób uczestniczących w zawodach Produktu 
Min. 5 osób w 
każdych 
mistrzostwach  

Listy obecności, 
sprawozdania 
MGOSiR 

Liczba zakupionego wyposażenia sportowego 
umożliwiającego mistrzostwa Produktu Min. 15 

Dokumentacja 
projektowa 

1.8. Indywidualn
e 
Mistrzostwa  

Wzrost liczby osób uczestniczących w stałych 
zajęciach sportowych oferowanych przez MGOSiR Rezultatu 

O min. 15 osób 
we wszystkich 
zajęciach w 
ciągu roku 

Listy obecności, 
sprawozdania 
MGOSiR, ankieta 

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Sportu i 
Rekreacji 

Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w 
zajęciach 

Produktu Min. 5 
osób/zajęcia 

Listy obecności, 
sprawozdania 
MGOSiR 1.9. Sport na 

wesoło 
Wzrost liczy osób uczestniczących w stałych 
zajęciach sportowych oferowanych przez MGOSiR Rezultatu 

O min. 15 osób 
we wszystkich 
zajęciach w 
ciągu roku 

Listy obecności, 
sprawozdania 
MGOSiR, ankieta 

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Sportu i 
Rekreacji 

Liczba zamontowanych urządzeń do ćwiczeń 
plenerowych Produktu Min. 6 

Dokumentacja 
projektowa 

1.10. Integracyjn
y Marsz 
Nordic 
Walking z 
elementami 
na 
ćwiczeniach 
plenerowyc
h 

Liczba osób biorących udział marszu Rezultatu Min. 12 osób 
Listy obecności, 
sprawozdania 
MGOSiR 

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Sportu i 
Rekreacji 

Liczba osób uczestniczących w biegu Produktu Min. 10 osób 
Listy obecności, 
sprawozdania 
MGOSiR 

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Sportu i 
Rekreacji 

1.11. Bieg 
sztafetowy 
„Rodzinna 
ósemka” 
połączony z 
konkursami 
sportowymi 

Wzrost liczy osób uczestniczących w stałych 
zajęciach sportowych oferowanych przez MGOSiR Rezultatu 

O min. 10 osób 
we wszystkich 
zajęciach w 
ciągu roku 

Listy obecności, 
sprawozdania 
MGOSiR, ankieta 
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Nazwa projektu Wskaźnik 
Typ 

wskaźnika 
Wartość 

wskaźnika 
Sposób oceny 

wskaźnika 
Źródło informacji 

Liczba godzin zajęć organizowanych w ramach 
projektu 

Produktu Min. 4h 
miesięcznie 

Listy obecności, 
sprawozdania 
MGOSiR 

1.12. Szkoła 
szachowa i 
turnieje 
szachów 
plenerowyc
h 

Liczba osób uczestniczących w zajęciach Rezultatu Min. 5 
osób/zajęcia 

Listy obecności, 
sprawozdania 
MGOSiR, ankieta 

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Sportu i 
Rekreacji 

Zbudowany bulodrom Produktu 
Powierzchnia 60 
m2 

Dokumentacja 
projektowa 

1.13. Popołudnie 
zapomniany
ch gier i 
zabaw Liczba osób korzystających z bulodromu Rezultatu Min. 40 

miesięcznie 

Listy obecności, 
sprawozdania 
MGOSiR 

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Sportu i 
Rekreacji 

Powierzchnia użytkowa wyremontowanego 
budynku 

Produktu Powierzchnia 
152,30 m2 

Dokumentacja 
projektowa 

Stworzone mini muzeum Produktu 1  Dokumentacja 
projektowa 

Liczba zorganizowanych imprez Rezultatu Min. 5 rocznie 

Dokumentacja 
projektowa, 
sprawozdania z 
wydarzeń 
przygotowywanych 
przez organizatora 

2.1. Przystosowanie 
„Domu Młynarza” 
na potrzeby mini 
muzeum 
regionalnego (izby 
pamięci) 

Liczba osób odwiedzających muzeum Rezultatu 
Min. 100 osób 
rocznie 

Liczba sprzedanych 
biletów 

Wydział Inwestycji i 
Remontów Urzędu 
Miejskiego 
MGCK 

Powierzchnia zrewitalizowanego parku Produktu  2,49 ha Dokumentacja 
projektowa 

2.2. Rewaloryzacja 
parku miejskiego w 
Rykach Liczba zorganizowanych wydarzeń o charakterze 

społecznym i kulturalnym Rezultatu Min. 5 rocznie 

Dokumentacja 
projektowa, 
sprawozdania z 
wydarzeń 
przygotowywanych 
przez organizatora 

Wydział Gospodarki 
Komunalnej, 
Nieruchomości i 
Zagospodarowania 
Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego,  
MGCK 

Powierzchnia zrewitalizowanego terenu Produktu  7136 m2 Dokumentacja 
projektowa 2.3. Rewitalizacja 

zieleni miejskiej  Liczba zorganizowanych wydarzeń o charakterze 
społecznym i kulturalnym 

Rezultatu Min. 5 rocznie Dokumentacja 
projektowa, 

Wydział Gospodarki 
Komunalnej, 
Nieruchomości i 
Zagospodarowania 
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Nazwa projektu Wskaźnik 
Typ 

wskaźnika 
Wartość 

wskaźnika 
Sposób oceny 

wskaźnika 
Źródło informacji 

sprawozdania z 
wydarzeń 
przygotowywanych 
przez organizatora 

Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego 
MGCK 

Hala sportowa z widownią  Produktu 1 szt. 
Dokumentacja 
projektowa 2.4.Budowa hali 

sportowo-
widowiskowej wraz 
z zapleczem Liczba osób korzystających z zaplecza sportowego Rezultatu Min. 2000 osób 

rocznie 
Listy obecności, 
ankieta 

Wydział Inwestycji i 
Remontów Urzędu 
Miejskiego 
Miejsko – Gminny 
Ośrodek Sportu i 
Rekreacji 

Powierzchnia zmodernizowanego terenu Produktu Min. 9 000 m2 Dokumentacja 
projektowa 

Liczba utworzonych miejsc noclegowych Produktu Min. 8 
Dokumentacja 
projektowa 

2.5. Remont  i 
przystosowanie 
budynków oraz 
terenu działki tzw. 
Harcówki na cele 
bazy turystyczno-
noclegowej 
 Liczba turystów korzystających z pola 

kempingowego i namiotowego 
Rezultatu Min. 70 osób 

rocznie 

Sprawozdania 
podmiotu 
obsługującego pole 
namiotowe i 
kempingowe 

Wydział Inwestycji i 
Remontów Urzędu 
Miejskiego 
Miejsko – Gminny 
Ośrodek Sportu i 
Rekreacji  

Powierzchnia zmodernizowanego obiektu Produktu Min. 5000 m2 Dokumentacja 
projektowa 

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła Produktu 1 
Dokumentacja 
projektowa 

Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, 
spotkań Rezultatu  4 rocznie 

Listy obecności, 
sprawozdania z 
przeprowadzonych 
zajęć 

2.6.Remont  
budynku wraz 
przystosowaniem 
terenu działki na 
cele spotkań 
społeczności 
lokalnej 

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, 
warsztatach, spotkaniach Rezultatu 

Min. 10 w 
szkoleniu 

Listy obecności, 
sprawozdania z 
przeprowadzonych 
zajęć 

Wydział Inwestycji i 
Remontów Urzędu 
Miejskiego 
OPS, MGCK  
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Nazwa projektu Wskaźnik 
Typ 

wskaźnika 
Wartość 

wskaźnika 
Sposób oceny 

wskaźnika 
Źródło informacji 

Powierzchnia zagospodarowanego terenu Produktu Min. 25 000 m2 Dokumentacja 
projektowa 

Liczba zorganizowanych wydarzeń o charakterze 
sportowym, społecznym i kulturalnym Rezultatu Min. 4 rocznie 

Sprawozdania z 
przeprowadzonych 
wydarzeń 

2.7. 
Zagospodarowanie 
stawu Buksa  na 
cele rekreacyjno-
sportowe 

Liczba osób korzystających ze zmodernizowanej 
infrastruktury na zagospodarowanym terenie 
stawu 

Rezultatu Min. 500 rocznie 
Sprawozdania z 
przeprowadzonych 
wydarzeń, ankieta 

 
 
Wydział Inwestycji i 
Remontów Urzędu 
Miejskiego 
 
Miejsko – Gminny 
Ośrodek Sportu i 
Rekreacji 

Powierzchnia wyremontowanych dróg Produktu 6600 m2 Dokumentacja 
projektowa 

Powierzchnia zmodernizowanych chodników Produktu 4200 m2 
Dokumentacja 
projektowa 

Długość zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej Produktu 1660 mb 

Dokumentacja 
projektowa 

Wydział Inwestycji i 
Remontów Urzędu 
Miejskiego 
OPS, MGCK 

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła, przyłączy 
do c.o. 

Produktu Min. 10 Dokumentacja 
projektowa 

Liczba wyremontowanych budynków Produktu Min. 10 Dokumentacja 
projektowa 

Powierzchnia wyremontowanego budynku na cele 
społeczne  

Produktu Min.  500 m2 

Dokumentacja 
projektowa 

3.Poprawa dostępu 
do usług 
społecznych oraz 
warunków życia 
mieszkańców na 
obszarze 
rewitalizacji 
 

Liczba zorganizowanych godzin zajęciowych Rezultatu 
Min. 4h 
tygodniowo 

Listy obecności, 
sprawozdania z 
przeprowadzonych 
zajęć, ankieta 

Wydział Gospodarki 
Komunalnej, 
Nieruchomości i 
Zagospodarowania 
Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego 
 

Źródło: opracowanie własne
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Poniżej znajduje się zestawienie wskaźników przypisanych do kierunków działań.  

Tabela 37. Wskaźniki kierunków działań Podobszaru I 

Cele 
Podobszaru 

I 

Kierunki działań 
Podobszaru I Miara wskaźnika 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

w 2022 roku 
1.1. Ograniczenie 
zjawiska ubóstwa i 
wykluczenia 
społecznego  

Liczba osób 
otrzymujących 
świadczenia 
społeczne z 
powodu ubóstwa 
na 1000 
mieszkańców 
podobszaru 

65,51 Spadek o 5% 
w stosunku do 
wartości 
bazowej 

1.2. Rozwinięte usługi 
edukacyjne i 
społeczne, w tym 
opiekuńcze oraz oferta 
spędzania czasu 
wolnego dla różnych 
grup odbiorców 

Liczba uczniów 
niepromowanych 
na 1000 
mieszkańców  

0,0 Utrzymanie 
wskaźnika na 
dotychczasowym 
poziomie 

1.3. Zmniejszone saldo 
migracji, szczególnie 
ludzi młodych    

Saldo migracji  -3,4 Spadek o 2% 
w stosunku do 
wartości 
bazowej 

1.4. Zwiększenie 
poziomu 
bezpieczeństwa 
mieszkańców  

Liczba kradzieży na 
1000 mieszkańców 

9,65 Spadek o 5% 
w stosunku do 
wartości bazowej 

1. Wysoki 
poziom 
warunki życia 
i integracji 
społecznej 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji  

1.5. Rozwój tożsamości 
lokalnej  

Liczba partnerstw 
nawiązanych w 
celu realizacji 
projektów 

0 Wzrost o 1 
w stosunku do 
wartości 
bazowej 

2.1. Aktywizacja 
zawodowa 
mieszkańców 

Liczba osób 
bezrobotnych na 
1000 mieszkańców 
podobszaru  

66,32 Spadek o 5% 
w stosunku do 
wartości 
bazowej 2. Ożywiony 

gospodarczo  
obszar 
rewitalizacji  

2.2. Tworzenie 
odpowiednich 
warunków do rozwoju 
gospodarczego  

Liczba 
utworzonych 
podmiotów 
działających na 
rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości 

0 Wzrost o 1 
w stosunku do 
wartości 
bazowej 

3.1. Poprawa jakości 
środowiska 

Liczba budynków z 
azbestem na 1000 
mieszkańców 

131,3 Spadek o 5% 
w stosunku do 
wartości bazowej 

3.2. Zachowanie 
walorów 
przyrodniczych  

Powierzchnia 
terenów zieleni 
publicznej 
poddanych  
ponownemu 
urządzeniu 

0 m² Wzrost o 500 m² 
w stosunku do 
wartości 
bazowej 

3.3. Rozwijanie i 
wykorzystanie 
potencjału oraz oferty 
turystycznej i 
rekreacyjnej  

Liczba nowo 
utworzonych bądź 
zmodernizowanych 
obiektów i terenów 
rekreacyjno-
wypoczynkowych  

0 Wzrost o 3 
w stosunku do 
wartości 
bazowej  

3. Wysoki 
poziom 
rozwoju 
infrastruktury 
i przestrzeni 
obszaru 
rewitalizacji  

3.4. Dostosowanie 
przestrzeni publicznej 
do potrzeb różnych 

Liczba osób 
korzystających 
z nowo powstałych 

0 Wzrost o 300 
osób w stosunku 
do wartości 
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Cele 
Podobszaru 

I 

Kierunki działań 
Podobszaru I 

Miara wskaźnika 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

w 2022 roku 
grup społecznych  usług społecznych bazowej 

3.5. Rozwijanie 
infrastruktury 
technicznej i 
zapewnienie wysokiego 
poziom funkcjonalności 
budynków użyteczności 
publicznej 

Liczba przyłączy 
wodociągowych na 
1000 mieszkańców 
 
Liczba przyłączy 
kanalizacyjnych na 
1000 mieszkańców 

260,45 
 
 
 

125,80 

Wzrost o 1% 
w stosunku do 
wartości bazowej 
 
Wzrost o 1% 
w stosunku do 
wartości bazowej 

3.6. Poprawa warunki 
zamieszkania 
mieszkańców  

Liczba remontów w 
budynkach 
komunalnych na 
1000 mieszkańców 

1,20 Wzrost o 3% 
w stosunku do 
wartości bazowej 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 38. Wskaźniki kierunków działań Podobszaru II 

Cele 
Podobszaru II 

Kierunki działań 
Podobszaru II Miara wskaźnika 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

w 2022 roku 
1.1. Przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu oraz 
zjawisku ubóstwa  

Liczba osób 
pobierających 
świadczenia z 
powodu ubóstwa 
na 1000 
mieszkańców 

159,22 Spadek o 5% 
w stosunku do 
wartości 
bazowej 

1.2. Ograniczanie 
zjawiska uzależnień i 
ochrona najmłodszych 
przed dziedziczeniem 
negatywnych 
zachowań społecznych 

Liczba osób 
pobierających 
świadczenia 
z powodu 
alkoholizmu na 
1000 mieszkańców 

23,74 Spadek o 5% 
w stosunku do 
wartości 
bazowej 

1.3. Wzmocnienie 
więzi lokalnych i 
aktywizacja 
mieszkańców do 
podejmowania 
wspólnych inicjatyw   

Liczba partnerstw 
nawiązanych 
w celu realizacji 
projektów 

0 Wzrost o 1 
w stosunku do 
wartości 
bazowej 

1.4.  Zwiększanie 
poziomu 
bezpieczeństwa 
mieszkańców 

Liczba kradzieży na 
1000 mieszkańców 

2,79 Spadek o 5% 
w stosunku do 
wartości 
bazowej 

1. Aktywizacja 
społeczna i 
zawodowa osób 
zamieszkujących 
Podobszar 
rewitalizacji  

1.5. Poprawa 
warunków spędzania 
czasu wolnego 
i rekreacji 

Liczba nowo 
powstałych 
obiektów 
infrastruktury 
sportowo-
rekreacyjnej  

0 Wzrost o 1 
w stosunku do 
wartości 
bazowej 

2.1. Włączenie 
społeczne 
i aktywizacja 
zawodowa 
wykluczonych grup 
mieszkańców 

Liczba 
bezrobotnych na 
1000 mieszkańców 

93,58 
 

Spadek o 5% 
w stosunku do 
wartości 
bazowej 2. Pobudzenie 

lokalnej 
gospodarki 
Podobszaru  2.2. Prowadzenie 

działań zachęcających 
do podejmowania 
pozarolniczej 
działalności 

Liczba osób 
prowadzących 
pozarolniczą 
działalność 
gospodarczą na 

11,17 Wzrost o 3% 
w stosunku do 
wartości 
bazowej 
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Cele 
Podobszaru II 

Kierunki działań 
Podobszaru II 

Miara wskaźnika 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

w 2022 roku 
gospodarczej 1000 mieszkańców 

3.1. Modernizacja 
i remont ciągów 
pieszo-jezdnych 
i rozwój transportu 
publicznego 

Długość 
zmodernizowanych 
ciągów 
komunikacyjnych  

0  km Wzrost o 1 km 
w stosunku do 
wartości 
bazowej 

3.2. Ochrona przed 
szkodliwymi 
czynnikami 
i zanieczyszczeniem 
środowiska 

Liczba budynków z 
azbestem na 1000 
mieszkańców 

276,54 Spadek o 3% 
w stosunku do 
wartości 
bazowej 

3.3. Uporządkowanie 
zieleni i wykorzystanie 
jej potencjału do 
stworzenie miejsc 
wypoczynku 
i rekreacji 

Powierzchnia 
terenów zieleni 
publicznej 
poddanych  
ponownemu 
urządzeniu 

0 m² Wzrost o 200 
m² w stosunku 
do wartości 
bazowej 

3. Lepszej 
jakości 
przestrzenie 
publiczne i 
ochrona stanu 
środowiska 
Podobszaru 
rewitalizacji  

3.4. Poprawa 
dostępności i jakości 
do infrastruktury 
technicznej  

Liczba przyłączy 
wodociągowych na 
1000 mieszkańców 
 
 

181,56 
 
 
 
 

Wzrost o 5% 
w stosunku do 
wartości 
bazowej  

Źródło: opracowanie własne 
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14. Powiązanie Programu Rewitalizacji z dokumentami 
strategicznymi Miasta i Gminy Ryki 

14.1. Strategia Miasta i Gminy Ryki 

 
Strategia Rozwoju Miasta Ryki to fundament systemu planowania lokalnego. Kwestie 

rewitalizacji zostały wpisane do Strategii - obszar strategiczny 2. Zasoby naturalne 

i kulturowe, który realizowany będzie przez  cel strategiczny 2.2. Zachowanie i ochrona 

wartości kulturowych. W Strategii rewitalizacja jest wykorzystywana zarówno do 

aktywizacji mieszkańców, odbudowy małej przedsiębiorczości, wzmocnienia atrakcyjności 

turystycznej, jak i poprawy warunków życia mieszkańców, stąd tez ̇ została potraktowana 

jako znaczący czynnik posiadanych zasobów Gminy. Istotnym zadaniem dla władz 

samorządowych jest zatem wykorzystanie działań́ rewitalizacyjnych na rzecz zachowania 

spójności zarówno przestrzennej, jak i społecznej. 

Cel strategiczny związany z zachowaniem i ochroną wartości kulturowych będzie 

realizowany przez dwa cele operacyjne: 

 Cel operacyjny 2.2.1. Wzmocnienie potencjału kulturowego 

 Cel operacyjny 2.2.2. Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni.  

Strategia Rozwoju wskazuje na możliwość wykorzystania działań rewitalizacyjnych na 

rzecz zachowania spójności przestrzennej i społecznej. Ponadto w sferze środowiskowej 

i przestrzenno-funkcjonalnej zapisy w Strategii mówią o konieczności podejmowania 

urządzenia i rewitalizacji obiektów gminnych oraz na rekultywację terenów zieleni 

w Mieście i Gminie. W Strategii Rozwoju mówi się także o rewitalizacji i 

zagospodarowania przestrzeni wokół terenu stawów, na co wskazywali także mieszkańcy 

biorący udział w spotkaniach konsultacyjnych. Dzięki aktywności samorządu Gminy i 

możliwościom wykorzystania środków unijnych, działania rewitalizacyjne są obecnie 

szeroko rozwinięte, tym bardziej że istnieje wiele potrzeb w tym zakresie, np. poprawa 

infrastruktury mieszkaniowej, zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni (zwłaszcza 

terenów zielonych), estetyzacja obiektów, pobudzenie aktywności mieszkańców. Dlatego 

też twórcy Strategii wskazują, że w najbliższych latach konieczne będzie systematyczne 

likwidowanie istniejących deficytów w tym zakresie. 

  

14.2. Strategia rozwiązywania problemów społecznych 

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych” zawiera główne cele 

wyznaczające kierunki działań ́ oraz podstawowe przedsię̨wzię ̨cia służące realizacji wizji 

społecznego rozwoju Miasta i Gminy. Jest to dokument, w którym zidentyfikowano 
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najważniejsze problemy społeczne występujące w Mieście i Gminie. W dokumencie jako 

najważniejsze zjawiska świadczące o degradacji społecznej i ekonomicznej 

zidentyfikowano dużą liczbę świadczeniobiorców pomocy społecznej i bezrobocie. 

Wskazane problemy społeczne powodują utrwalenie zjawiska ubóstwa, co przyczynia się 

do wielu niekorzystnych zjawisk wśród których wymienia się między innymi zaniedbania 

w opiece i wychowaniu, alkoholizm, przemoc w rodzinie, przestępczość́. Kwestie 

społeczne w nowej perspektywie finansowej pełnią funkcję wiodącą dla całego procesu 

rewitalizacji, dlatego realizacja „Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych” 

przyczyni się̨ również do realizacji zapisów Programu Rewitalizacji. Zapisy i projekty 

znajdujące się w obydwu dokumentach obejmują ̨ działania z zakresu rewitalizacji 

społecznej ukierunkowanej na przykład na niwelowanie istniejących negatywnych zjawisk 

społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości czy niskiego poziomu 

kapitału społecznego, co umożliwia zapewnienie komplementarności pomiędzy 

dokumentami.  

 

14.3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 

Kluczowym dokumentem z punktu widzenia kształtowania polityki lokalnej obok 

strategii rozwoju czy strategii rozwiązywania problemów społecznych jest studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Określone w tym 

dokumencie cele obrazują długofalowe zamierzenia rozwoju przestrzennego gminy 

i oddziałują na planowane działania. 

W Mieście i Gminie Ryki istnieją dwa Studia uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, w których określono oddzielnie zasady wykorzystania 

i rozwoju przestrzennego dla obszaru miasta i dla gminy.  

Obecnie obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Ryki z dnia 12 czerwca 2015 r., zostało przyjęte uchwałą Nr 

VIII/54/2015 Rady Miejskiej w Rykach. Zapisy tego najważniejszego dokumentu 

planistycznego wpisują się w Program Rewitalizacji i wzmacniają jego rolę jako 

kompleksowej odpowiedzi na zdiagnozowane problemy społeczne, gospodarcze, 

środowiskowe, techniczne oraz przestrzenno-funkcjonalne 

Proces rewitalizacji, który ma na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych 

ze stanu kryzysu jest wsparty poprzez kilka celów strategicznych Studium takich jak: 

 „Cele ekonomiczne, wyrażone tworzeniem mechanizmów stymulujących efektywny 

wszechstronny rozwój miasta (zmniejszenie skali bezrobocia, poprawa warunków  

życiowych mieszkańców); 
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 Cele społeczne ukierunkowane na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez 

poprawę warunków zamieszkania, pracy, obsługi i wypoczynku 

 Cele przestrzenne ukierunkowane na podnoszenie ładu przestrzennego i 

kształtowanie atrakcyjnej fizjonomii miasta; 

 Cele przyrodnicze obejmujące ochronę istniejącej jakości i skali zasobów 

środowiska przyrodniczego oraz racjonalne jego wykorzystywanie, w tym 

zachowanie ciągłości oraz wzmocnienie warunków funkcjonowania środowiska 

przyrodniczego; 

 Cele kulturowe obejmujące zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego, 

zapobieganie dalszej dewastacji cennych obiektów oraz rehabilitacja zabytkowego 

krajobrazu2”. 

Oddzielnym celem strategicznym w Studium dla Miasta jest „rewitalizacja przestrzeni 

publicznej”.  

Również w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Ryki, uchwalonym 12 czerwca 2015 r. uchwałą NR VIII/55/2015 znaleźć można 

odniesienia do wybranych obszarów rewitalizacji.  

W zakresie zasad rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej określa się, że jednym 

z koniecznych czynników jest preferowanie rewitalizacji istniejących zespołów dworsko-

parkowych i adaptacji ich dla potrzeb rozwoju funkcji rekreacyjnych. Wskazuje się także 

na sukcesywna ̨ rewitalizację środowiska kulturowego, odtwarzanie harmonijności 

i jednorodności stylistycznej historycznego układu urbanistycznego Bobrownik oraz 

Podwierzbia. W zakresie poprawy stanu środowiska Studium wskazuje na konieczność 

wzbogacenia zróżnicowania przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych 

i zdegradowanych. W Studium obszar sołectw Lasoń, Krasnogliny i Podwierzbie został 

scharakteryzowany jako stosunkowo najmniej zdegradowany.  

                                                      
2 § 6 pkt 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryki 
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