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Wyjaśnienie podstawowych pojęć i terminów związanych z rewitalizacją  Rewitalizację  należy  rozumieć  jako wyprowadzanie  ze  stanu  kryzysowego  obszarów  zdegradowanych  poprzez  przedsięwzięcia  całościowe  (integrujące  interwencję  na  rzecz  społeczności lokalnej,  przestrzeni  i  lokalnej  gospodarki),  skoncentrowane  terytorialnie i prowadzone we  współpracy z lokalną  społecznością w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji. W niniejszym dokumencie pojawią się liczne terminy specjalistyczne, np. związane z polityką społeczną, wymagające zdefiniowania. W ramach procesu rewitalizacji przyjmuje się, że wymienione poniżej terminy będą używane w opisanym znaczeniu. 
 BEZDOMNOŚĆ - to kryzysowy stan egzystencji osoby nieposiadającej faktycznego miejsca zamieszkania. 
 BEZROBOCIE - polega na tym, że osoba zdolna do pracy, aktywnie poszukująca jej i faktycznie gotowa do jej podjęcia nie znajduje zatrudnienia. Bezrobocie rejestrowane natomiast, to formalny stan wpisania kogoś do rejestru prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy. 
 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ - według Europejskiego Forum Niepełnosprawności osobą niepełnosprawną jest jednostka w pełni swoich praw, znajdująca się w sytuacji upośledzającej ją na skutek barier środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, których z powodu występujących u niej uszkodzeń nie może przezwyciężyć w taki sposób, jak inni ludzie. 
 INTEGRACJA SPOŁECZNA - z punktu widzenia jednostki, proces jej włączania społecznego, przełamywania jej wykluczenia. Z punktu widzenia społeczeństwa – proces budowania spójności społecznej. 
 KAPITAŁ SPOŁECZNY - termin z pogranicza ekonomii i socjologii, oznaczający kapitał (jako element procesu produkcji i życia w zorganizowanym społeczeństwie), którego wartość opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu jednostek, które dzięki niemu mogą osiągać więcej korzyści (z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia). 
 MARGINALIZACJA - wykluczenie z udziału w życiu społecznym jednostek, grup społecznych lub  w ujęciu globalnym społeczeństw w stosunku do ich otoczenia społecznego. Wykluczenie społeczne może odnosić się do procesu wykluczania jednostek i grup albo do stanu wykluczenia. 
 Wykluczenie jest rozumiane jako niemożliwość bycia uczestnikiem ważnych społecznie aspektów życia społecznego, jak gospodarcze, polityczne czy kulturowe. Skutkiem marginalizacji (procesu) jest wykluczenie społeczne (stan). 
 OBSZAR ZDEGRADOWANY - obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, w przypadku występowania na nim ponadto, co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: 

 gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub 
 środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów, jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub 
 przestrzenno- funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia  w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej, jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej, jakości terenów publicznych, lub 
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 technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.  Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym z podobszarów występowania koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.  OBSZAR REWITALIZACJI- obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.   REWITALIZACJA - to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji. ***** Idea rewitalizacji polega na pobudzeniu rozwoju gospodarczego, zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej zdegradowanego obszaru jak również na przeprowadzeniu inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Kompleksowość planowanych do przeprowadzenia projektów stanowi klucz do faktycznego i długotrwałego wyjścia wyznaczonego obszaru z sytuacji kryzysowej.  Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów w tym także kulturowych. Gmina przygotowuje, koordynuje i tworzy warunki do prowadzenie rewitalizacji, ale rewitalizacja prowadzona jest przez wielu interesariuszy. Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności: 
 mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości  i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze;  
 mieszkańcy gminy inni niż wymienieni powyżej; 
 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; 
 inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.  Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez szeroki i otwarty katalog interesariuszy ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych)1.  

                                                 1 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Warszawa, 3 lipca 2015 r. 
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1. Opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi   i planistycznymi gminy 
 Program Rewitalizacji dla Gminy Solec -Zdrój na lata 2016-2023 nie jest jedynym opracowaniem, które dotyczy planowania strategicznego w gminie Solec-Zdrój. Samorząd posiada kilka innych dokumentów dotyczących różnych sfer rozwoju określających sposoby, które mają sprzyjać ich osiągnięciu. Ważnym elementem jest umiejętne współgranie tych opracowań ze sobą. Wzajemna komplementarność Programu Rewitalizacji z innymi dokumentami strategicznymi zarówno lokalnymi jak i ponadlokalnymi, krajowymi ma podnieść efektywność podejmowanych w jego ramach działań, a dodatkowo podnosi znacznie jego ogólną wartość oraz prawdopodobieństwo realizacji. Program Rewitalizacji jest powiązany z niżej wymienionymi dokumentami strategicznymi gminy (poz. 1-5), powiatu (poz. 6, 7), województwa (poz. 8),  kraju (poz. 9-13) oraz Unii Europejskiej (poz. 14): 1. Strategia Rozwoju Gminy Solec-Zdrój na lata 2015-2025, 2. Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Solec-Zdrój na lata 2016-2020 3. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Solec-Zdrój na lata 2015-2023, 4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój (uchwalony Uchwałą Nr XXI/96/2008 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2008r. z późniejszymi zmianami) 5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Solec- Zdrój (uchwalony Uchwałą Nr XVI7608 Rady Gminy Solec-Zdrój z dn. 27.03.2008 z późniejszymi zmianami) 6. Strategia Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2015-2020, 7. Powiatowa Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020 8. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, 9. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, 10. Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, 11. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 12. Krajowa Polityka Miejska 2023, 13. Narodowy Program Rewitalizacji 2022 (założenia) 14. EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjanego włączeniu społecznemu   1 Strategia Rozwoju Gminy Solec-Zdrój na lata 2015-2025 Proces rewitalizacji będzie wpisywał się w wizję rozwoju Gminy Solec-Zdrój (s. 32). „Gmina Solec-Zdrój jako atrakcyjny obszar uzdrowiskowy o dynamicznym rozwoju społeczno-gospodarczym na bazie unikatowych zasobów klimatyczno-przyrodniczych”. Strategia wymienia 4 cele główne w zakresie rozwoju Gminy: Cel 1 Rozwój nowoczesnej i efektywnej infrastruktury technicznej zapewniającej wysoką jakość  i dostępność lokalnych usług publicznych Cel 2 Wspieranie lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem usług uzdrowiskowych, turystycznych i rekreacyjnych Cel 3 Ochrona lokalnego środowiska przyrodniczego i kulturowego, racjonalne wykorzystanie jego zasobów oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich  Cel 4 Promocja ekskluzywnej, unikatowej marki turystycznej „Solec-Zdrój” poprzez działania krajowe  i międzynarodowe  Każdy z w/w celów głównych ma zdefiniowane cele szczegółowe. Proces rewitalizacji wpisuje się w kilka z nich m.in. (s. 33): Cele szczegółowe 
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 Kompleksowa, wielofunkcyjna (przestrzenno-gospodarczo-społeczna) rewitalizacja Solca-Zdroju oraz poszczególnych sołectw. 
 Poprawa efektywności energetycznej m.in. poprzez kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego. 
 Rozbudowa nowoczesnej, efektywnej ekonomicznie infrastruktury edukacyjnej, sportowej, kulturalnej i socjalnej 
 Pakiet działań profilaktycznych i wspierających dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, biedą oraz patologiami.  Powyższe cele wpisują się w działania rewitalizacyjne jakie Gmina zamierza realizować. Proces rewitalizacji gminy Solec-Zdrój wpłynie pozytywnie na obszar: - społeczny (działania rewitalizacyjne w tym zakresie będą kierowane do osób zamieszkujących obszary rewitalizacyjne zagrożonych wykluczeniem społecznym, modernizacja budynków pełniących funkcje społeczne np. kulturalne i ich ożywienie),  - gospodarczy (powstanie nowych firm), - środowiskowy (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej), - przestrzenny (uporządkowanie przestrzeni publicznej, poprawa estetyki).  

 Zdjęcie 1: Teren nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Solec-Zdrój Fot: GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. marzec 2015r.  2 Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Solec-Zdrój na lata 2016-2020 Celem tego dokumentu jest minimalizowanie negatywnych zjawisk społecznych, a także integracja społeczna i zawodowa grup wykluczonych lub dyskryminowanych. Większość problemów z jakimi borykają się mieszkańcy Gminy Solec-Zdrój uznawana jest za problemy społeczne, będące konsekwencją zakłóceń organizacji życia zbiorowego. Ich przykładem są: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, choroby przewlekłe, uzależnienia. Problemy te często nie występują w izolacji od siebie, ale pogłębiają i nawarstwiają inne problemy. Proces rewitalizacji wpisuje się w cel strategiczny nr 2 - Zwiększenie skuteczności działań instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych, poprzez stworzenie zintegrowanego systemu pomocy skierowanego do rodziny oraz zwiększenie efektywności działań (s. 34). Cel ten zakłada m.in. realizacje następujących działań: 
 skuteczny system polityki zdrowotnej (stały dostęp do lekarza pierwszego kontaktu  i pielęgniarki środowiskowej, współpraca ze szpitalami, DPS, ŚDS, ZOL) 
 aktywne formy walki z bezrobociem (szkolenia, poradnictwo, pośrednictwo – usługi rynku pracy) 
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 zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży (tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych itp.), 
 zwiększenie aktywności osób starszych (dzień seniora, dzień babci i dziadka, choinka, wigilia). W ramach rewitalizacji również planowane są działania zmierzające do poprawy dostępu do usług zdrowotnych oraz poprawy jakości ich świadczenia, działania skierowane do osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób starszych, jak również działania związane ze zwiększeniem dostępu do obiektów kulturalnych, zwiększenie liczby działań skierowanych do dzieci.  3. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Solec-Zdrój na lata 2015-2023 „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Solec-Zdrój” jest wynikiem realizacji kluczowego zadania spoczywającego na samorządzie gminnym w zakresie całkowitego pozbycia się szkodliwego azbestu. Wraz z innymi zadaniami jest ono ujęte w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (POKzA) – podstawowym dokumencie wyznaczającym cele oraz ramy legislacyjne, finansowe i organizacyjne do usunięcia azbestu z terytorium Polski. Program Rewitalizacji jest zgodny z w/w dokumentem. W ramach zadań wymienionych w obszarze środowiskowym znajdują się inwestycje związane z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z obszarów rewitalizacji.  4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój (uchwalony Uchwałą Nr XXI/96/2008 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2008r.)  Dokument ten określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Plan   stanowi podstawę planowania przestrzennego  w gminie. Na obszarze gminy wyodrębnione zostały tereny funkcjonalne, dla których ustalono podstawowe przeznaczenie oraz określono ogólne zasady i wskaźniki zagospodarowania.  W dokumencie wyodrębniono m.in. tereny pod drogi, ścieżki rowerowe oraz tereny inwestycyjne pod rozwój OZE. Wszystkie inwestycje planowane w ramach procesu rewitalizacji uwzględniają zapisy niniejszego dokumentu.   5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Solec- Zdrój (uchwalony Uchwałą Nr XVI7608 Rady Gminy Solec-Zdrój z dn. 27.03.2008) Dokument ten określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Plan   stanowi podstawę planowania przestrzennego  w gminie. Na obszarze gminy wyodrębnione zostały tereny funkcjonalne, dla których ustalono podstawowe przeznaczenie oraz określono ogólne zasady i wskaźniki zagospodarowania.  W dokumencie wyodrębniono m.in. tereny pod drogi, ścieżki rowerowe oraz tereny inwestycyjne pod rozwój OZE.  Zgodnie z prawem zapisy Programu rewitalizacji muszą być spójne  z przedmiotowym Studium, stąd wszelkie planowane inwestycje infrastrukturalne będą uwzględniać wytyczne i zapisy Studium uwarunkowań.  6. Strategia Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2015-2020 Głównym celem Strategii, jest określenie celów i priorytetów rozwoju powiatu rozwoju na najbliższe lata. Sformułowane w dokumencie cele strategiczne, w pełni odpowiadają zidentyfikowanym potrzebom i wpisują się w cele oraz działania jakie gmina Solec-Zdrój będzie podejmowała w ramach procesu rewitalizacji. Proces rewitalizacji jest zgody m.in. z następującymi celami określonymi  w dokumencie. Cel strategiczny nr 1 optymalne wykorzystanie walorów uzdrowiskowych i przyrodniczo-krajobrazowych oraz dóbr kultury. 1.2  Koncentracja na ochronie i udostępnianiu dziedzictwa kulturowego 1.3. Zwiększenie dostępności oferty kulturalnej Cel strategiczny nr 3 wzrost innowacyjności powiatu 
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3.1 Wspieranie działalności gospodarczej opartej o lokalne zasoby naturalne (wody lecznicze, kopaliny, kruszywa naturalne, surowce ilaste, rzeki, stawy). 3.2. Poprawa infrastruktury regionalnej W ramach procesu rewitalizacji gmina Solec-Zdrój zamierza m.in. zwiększyć dostępność do oferty kulturalnej poprzez modernizację/rozbudowę budynku obok Centrum Kultury. Poprawić stan infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej na terenie obszarów rewitalizacji. W strefie gospodarczo-inwestycyjnej samorząd zamierza tworzyć warunków do rozwoju gospodarczego gminy m.in. poprzez zagospodarowanie obszaru wokół zbiornika wodnego.   7. Powiatowa Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020 Powiatowa Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020, jest dokumentem kierunkującym podejmowanie działań, mających na celu skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych na terenie powiatu. Strategia określa następujące cele strategiczne, które są zgodne z celami i działaniami rewitalizacyjnymi: 1. Rozwijanie pomocy środowiskowej i stacjonarnej 2. Rozwój systemu opieki nad dzieckiem i rodziną 3. Rozwój systemu pomocy osobom niepełnosprawnym Realizowane w ramach programu zadania inwestycyjne m.in. modernizacja obiektów, infrastruktury będzie uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami (m.in. likwidacja barier architektonicznych, dostosowanie infrastruktury). Program zakłada również szereg projektów społecznych skierowanych m.in. do osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.   8 Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020  Aktualizacja Strategii Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 została przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXXIII/589/13 z dnia 16 lipca 2013r. Strategia jest najważniejszym dokumentem na poziomie regionalnym który określa kierunki rozwoju województwa świętokrzyskiego na najbliższe lata. Rewitalizacja Gminy Solec-Zdrój wpisuje się w następujące cele strategiczne/szczegółowe  Cel strategiczny 1: Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej (s. 31-32) 1.2  Poprawa  infrastruktury  społecznej  i  usług  publicznych,  czyli  wzrost  kapitału  społecznego, wsparcie zatrudnienia i wyższa jakości życia w regionie. Działania w tym obszarze koncentrują w dużej mierze na poprawie jakości i dostępności usług społecznych, poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną (edukacyjną, zdrowia, pomocy społecznej, kultury). Realizacja powyższego celu winna obejmować m.in. 
 wspieranie zatrudnienia, wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa; 
 usprawnienie materialne i organizacyjne takich instytucji jak m.in.: szpitale, sanatoria, jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej, szkoły, przedszkola, obiekty kultury, obiekty sportowe, instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe; 
 tworzenie na poziomie regionalnym i lokalnym systemowych rozwiązań, wzmacniających więzi społeczne mieszkańców oraz umożliwiających likwidację barier dla społecznej  i obywatelskiej aktywności mieszkańców (szczególnie młodzieży); Cel strategiczny 2: Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju gospodarczego regionu 2.4 Pakietyzacja i komercjalizacja produktu turystycznego – czyli rynkowa gra zespołowa (s. 34) Realizacja powyższego celu winna obejmować m.in. 
 rozbudowę    i    modernizację    infrastruktury    turystycznej    oraz    wzmacnianie potencjału turystycznego regionu; 
  wsparcie władz samorządowych w zakresie promocji regionu, wykorzystującej   zróżnicowane kanały dotarcia do potencjalnego klienta; 
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 dalszy  rozwój  turystyki  wydatnie  wykorzystującej  bogate  dziedzictwo  kulturowe   regionu (m.in. turystyki kulturowej, edukacyjnej, geologicznej, rodzinnej, sportowej, wypoczynkowej, alternatywnej tzw. „zielonej turystyki”); 
  konsekwentny   rozwój   specjalności   w   zakresie   turystyki   zdrowotnej      (uzdrowiskowej, rehabilitacyjnej, profilaktycznej, rewitalizacyjnej i geriatrycznej). Cel strategiczny 5: Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich. 5.1 Rozwój usług publicznych. Wg Strategii Rozwoju Województwa realizacja tego celu powinna obejmować rozwój usług publicznych (s. 40-41), w tym: 

 poprawę dostępności i jakości opieki medycznej na terenach wiejskich (w ramach procesu rewitalizacji zakładana jest modernizacja oraz doposażenie ZOZ) 
 zwiększenie dostępności i jakości usług edukacyjnych (w tym edukacji przedszkolnej) – gmina Solec-Zdrój planuje modernizację obiektów szkolnych oraz ich doposażenie. Cel strategiczny 5 jest także realizowani poprzez rozwój funkcji pozarolniczych, tj. m.in.: 

 rozwój agroturystyki, która w przypadku województwa świętokrzyskiego jest jednym  z wiodących turystycznych obszarów produktowych, stwarzających możliwości zwiększenia dochodów społeczności lokalnej, 
 wsparcie przekwalifikowania siły roboczej pod kątem wymogów gospodarki i rynku pracy; 
 wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii, w szczególności wykorzystujących biomasę. W/w działania są także ujęte w Programie Rewitalizacji dla Gminy Solec-Zdrój. Cel strategiczny 6. Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu  6.1 Energia versus emisja, czyli próba rozwiązania dylematu, jak nie szkodzić jednocześnie środowisku i gospodarce. Realizacja powyższego celu winna obejmować m.in. 

 promocja i wspieranie znacznie szerszego niż dotychczas wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), jako istotnego elementu dywersyfikacji źródeł energii oraz budownictwa energooszczędnego. Gmina w ramach zadań rewitalizacyjnych zamierza m.in. zmodernizować obiekty szkolne i zainstalować na nich instalacje OZE.   Mapa nr 1: Gmina Solec-Zdrój na tle Województwa Świętokrzyskiego 

 Źródło: opracowanie własne 
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9 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie  Najważniejszym celem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego jest wykorzystanie specyficznych atutów (tzw. potencjałów rozwojowych), które ma każdy obszar Polski, dla osiągnięcia celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności.  Mapa nr 2: Gmina Solec-Zdrój na tle kraju 

 Źródło: https://www.google.pl/  Chodzi o politykę rozwoju „szytą na miarę” konkretnej części naszego kraju. Strategia mówi o tym, że „środki na rozwój trzeba inwestować tak, by wspierały mocne stron danego obszaru, dawały szansę na wzrost gospodarczy i większe zatrudnienie oraz niwelowały różnice w poziomie rozwoju”.  Strategia wyznacza też trzy cele szczegółowe. Dotyczą one: 
 wzrostu konkurencyjności regionów (chodzi o rozwijanie potencjałów największych miast  i otaczających je gmin oraz tworzenie warunków do korzystania z tego rozwoju przez pozostałe obszary.  
 niwelowania różnic w rozwoju poszczególnych obszarów kraju (chodzi szczególnie o obszary wiejskie o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług, miasta, które tracą dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, np. niektóre byłe stolice województw, obszary przygraniczne czy te części Polski, które nie mają nowoczesnej sieci drogowej czy kolejowej), 
 sprawnego zarządzania polityką rozwoju (m.in. większa rola województw w prowadzeniu polityki rozwoju, nowe narzędzia polityki regionalnej – kontrakty terytorialne, obserwatoria terytorialne, krajowe i regionalne fora terytorialne). 
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Program Rewitalizacji dąży do wzrostu konkurencyjności Gminy Solec-Zdrój poprzez wykorzystanie jej potencjałów, zmniejszając w ten sposób różnice w rozwoju pomiędzy obszarami wiejskimi  a miejskimi. Sam dokument przyczynia się także do sprawniejszego zarządzania polityką rozwoju na poziomie samorządu.   10 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Wytyczne wskazują warunki i sposoby zapewnienia komplementarności interwencji dla projektów rewitalizacyjnych współfinasowanych z funduszy EFRR, EFS i FS w ramach różnych celów tematycznych, priorytetów inwestycyjnych, zarówno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, jak i Krajowego Programu Operacyjnego. Podstawowym celem Wytycznych jest ujednolicenie warunków i procedur wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie projektów realizujących cele rewitalizacji. Dokumentem odniesienia dla Wytycznych jest Umowa Partnerstwa, która formułuje wyzwania związane  z zapewnieniem warunków dla właściwej rewitalizacji, tj. zintegrowanego, kompleksowego oraz przygotowanego i prowadzonego z uwzględnieniem realnej partycypacji społecznej przeciwdziałania procesom degradacji obszarów dotkniętych kryzysem.  Niniejszy Program Rewitalizacji jest opracowany z uwzględnieniem przedmiotowych wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.  11 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju jest najważniejszym dokumentem strategicznym w kwestii zagospodarowania przestrzennego kraju. Został on stworzony w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania jego przestrzeni. Dokument zawiera cele i kierunki działań służące takiemu planowaniu przestrzennemu, który pozwoli na wzrost społeczno-gospodarczy państwa. Cele określone w dokumencie to: 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającego spójności. 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialnej kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystywanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów.  3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.  4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 5. Zwiększanie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa. 6. Przywrócenie i utrwalanie ładu przestrzennego. Wdrożenie działań przewidzianych w Programie Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój wpisuje się w cele: 
 nr 2 dotyczący wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz wykorzystywania potencjałów w procesie zarządzania rozwojem lokalnym, 
 nr 3 ponieważ planujemy w ramach procesu rewitalizacji rozwijać infrastrukturę transportową, 
 nr 6, gdyż Program Rewitalizacji zakłada uporządkowanie i przywrócenie ładu przestrzennego na terenach pogrążonych w kryzysie.   12 Krajowa Polityka Miejska 2023 Choć sam dokument koncentruje się na rozwoju miast, można znaleźć w nim wiele inspirujących wskazówek, które zostały także uwzględnione w niniejszym dokumencie. Warto zwrócić uwagę, że Krajowa Polityka Miejska bierze pod uwagę następujące wątki tematyczne: 
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 kształtowanie przestrzeni, 
 partycypacja publiczna, 
 transport i mobilność miejska, 
 niskoemisyjność i efektywność energetyczna, 
 rewitalizacja, 
 polityka inwestycyjna, 
 rozwój gospodarczy, 
 ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, 
 demografia, 
 zarządzanie obszarami miejskimi. Program Rewitalizacji jako dokument planistyczny i strategiczny wpisuje się w cel strategiczny Polityki Miejskiej tj. „wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców” (s. 12). Jednym z najważniejszych elementów branych pod uwagę w rozwoju wg Krajowej Polityki Miejskiej jest właśnie jakość życia mieszkańców. „(…) jest ona pochodną szeregu czynników ją determinujących, w tym także zrównoważonego rozwoju miasta oferującego wysokiej jakości miejsca pracy. Patrząc z tej samej perspektywy na całość Krajowej Polityki Miejskiej należy stwierdzić, że każde podejmowane działanie, tak z poziomu centralnego, jak i z poziomu poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego (a szczególnie władz miejskich) należy rozpatrywać i oceniać przez pryzmat potrzeb człowieka i jakości jego życia” (s. 15). Program Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój dąży do tworzenia nowych lepszych miejsc pracy, a także niweluje chaos wizualny i wpływa na poprawę estetyki gminy, zwłaszcza terenów rewitalizacji. Wszelkie działania ujęte w Programie mają na celu podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Solec-Zdrój, w szczególności osób zamieszkujących obszary rewitalizacji.   13 Narodowy Program Rewitalizacji 2022 (założenia) Jak czytamy w dokumencie (s. 2):  „Myślą przewodnią Narodowego Planu Rewitalizacji ma być zapewnienie mu możliwie powszechnego charakteru tak, aby jak najszersze grono obywateli i podmiotów mogło się utożsamić z ideą naprawy środowiska miejskiego i włączać się lub podejmować z własnej inicjatywy działania  w tym zakresie”.  Niniejszy Program Rewitalizacji wpisuje się rozumienie rewitalizacji wskazanej w założeniach do Narodowego Programu Rewitalizacji „nie jedynie jako modernizacji w wymiarze infrastrukturalnym  (i to dotychczas często punktowej i nieco przypadkowej), ale jako zespołu działań prowadzonych kompleksowo, wielowymiarowo, skoordynowanych i skoncentrowanych tematycznie  i terytorialnie w celu osiągnięcia założonych przemian w obszarach kryzysowych” (s.3). Zapewniamy także udział mieszkańców gminy Solec-Zdrój, zwłaszcza obszarów zdegradowanych,  w procesie uspołecznienia procesu rewitalizacji (powołano Komitet ds. rewitalizacji).  14 EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjanego włączeniu społecznemu  Strategia ta jest nową długookresową strategią rozwoju Unii Europejskiej na lata 2010-2020. Strategia „Europa 2020” zastąpiła realizowaną w latach 2000-2010 Strategię Lizbońską i jest próbą odpowiedzi na słabości europejskiej gospodarki, które ujawniły się szczególnie podczas ostatniego kryzysu.  Jak czytamy w dokumencie (s. 12): „U podstaw strategii Europa 2020 powinny leżeć trzy priorytety: - rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; - rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, - bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 
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- rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną”. W ramach Programu Rewitalizacji podejmujemy szereg działań wpisujących się w Strategię „EUROPA 2020”, tj. m.in.: 
 wspieramy kształcenie i uczenie się przez całe życie, 
 tworzymy społeczeństwo cyfrowe m.in. poprzez rozwój internetu szerokopasmowego oraz doposażenie klasopracowni informatycznych w szkołach na terenie gminy, 
 inwestycje w energię odnawialną m.in. panele fotowoltaiczne, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i prywatnych,  
 zwiększenie kwalifikacji zawodowych.  
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2. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych 
 Poniżej prezentujemy analizę ilościowo-jakościową, która ma na celu identyfikację czynników  i zjawisk kryzysowych oraz wytypowanie sołectw, które są najbardziej dotknięte kryzysem społecznym oraz gospodarczym, technicznym, funkcjonalno-społecznym i/lub środowiskowym.  Na wstępie warto zaznaczyć, że gmina znajduje się na obszarach strategicznej interwencji – gmin  o najgorszym dostępie do usług.   Mapa nr 3 Obszar realizacji inwestycji 

 Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-regionalne/item/385-mapy-obszarow-strategicznej-interwencji  Analiza ilościowa problemów w sferze społecznej  W tej części diagnozy zaprezentowane oraz poddane analizie zostaną statystyki dotyczące problemów społecznych, występujących na terenie gminy Solec-Zdrój.  Analizując problemy społeczne wzięto pod uwagę przede wszystkim dane z Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Powiatowego Urzędu Pracy nt. bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych sołectwach.   W gminie Solec-Zdrój w 2015 r. czterema głównymi powodami udzielania pomocy i wsparcia były: bezrobocie, ubóstwo,  bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, długotrwała lub ciężka choroba. We wcześniejszych latach powyższy ranking wyglądał podobnie.   
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Liczba rodzin korzystających z zasiłków GOPS z powodu bezrobocia w poszczególnych sołectwach gminy Solec-Zdrój w  latach 2013-2015 W 2015 roku wzrosła (względem 2013) liczba rodzin korzystających z zasiłku GOPS z tytułu bezrobocia (wzrost o 23 rodziny). Jeżeli chodzi o sołectwa to zjawisko to zwiększyło się  w miejscowości Wełnin (o 13 rodzin) Zborów, Zagajów (o 4 rodziny), Kików, Zielonki (o 2 rodziny).  W 2015r. najczęściej po pomoc z tego tytułu sięgali mieszkańcy Wełnina i Zborowa.   
Tabela 1: Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu bezrobocia w latach 2013-2015 

Sołectwo 2013 % do ogółu korzystających 2014 % do ogółu korzystających 2015 % do ogółu korzystających 
Chinków 2 5% 2 3% 3 5% 
Kików 1 2% 4 7% 3 5% 
Kolonia Zagajów 0 0% 0 0% 0 0% 
Ludwinów 2 5% 1 2% 1 2% 
Magierów 0 0% 0 0% 0 0% 
Piasek Mały 3 7% 2 3% 4 6% 
Piestrzec 0 0% 0 0% 0 0% 
Solec-Zdrój 7 16% 3 5% 4 6% 
Strażniki 4 9% 2 3% 5 8% 
Sułkowice 0 0% 1 2% 0 0% 
Świniary 2 5% 8 14% 0 0% 
Wełnin 8 19% 14 24% 21 32% 
Włosnowice 2 5% 3 5% 3 5% 
Zagaje Kikowskie 0 0% 0 0% 0 0% 
Zagajów 0 0% 2 3% 4 6% 
Zagórzany 0 0% 0 0% 0 0% 
Zborów 10 23% 14 24% 14 21% 
Zielonki 2 5% 3 5% 4 6% 
Żuków 0 0% 0 0% 0 0% 

Źródło: Analiza własna na podstawie danych GOPS w Solcu-Zdroju  Liczba rodzin korzystająca z zasiłków GOPS z powodu ubóstwa w poszczególnych sołectwach gminy Solec-Zdrój w  latach 2013-2015 Liczba rodzin korzystających z pomocy ośrodka z tytułu ubóstwa w ostatnich latach stopniowo maleje. W 2015 roku względem 2013 liczba ta spadła o 32 rodziny. W 2015r. najwięcej rodzin borykających się ubóstwem zamieszkiwało sołectwa: Kików (8 rodzin), Piestrzec (7 rodzin), Zborów (7 rodzin), Włosnowice (6 rodzin).   
Tabela 2: Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu ubóstwa w latach 2013-2015 

Sołectwo 2013 % do ogółu korzystających 2014 % do ogółu korzystających 2015 % do ogółu korzystających 
Chinków 0 0% 1 4% 0 0% 
Kików 12 28% 2 7% 8 17% 
Kolonia Zagajów 0 0% 0 0% 0 0% 
Ludwinów 1 2% 0 0% 0 0% 
Magierów 1 2% 0 0% 0 0% 
Piasek Mały 9 21% 5 18% 5 10% 
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Piestrzec 8 19% 3 11% 7 15% 
Solec-Zdrój 1 2% 1 4% 2 4% 
Strażniki 4 9% 0 0% 1 2% 
Sułkowice 9 21% 2 7% 2 4% 
Świniary 8 19% 1 4% 3 6% 
Wełnin 1 2% 1 4% 2 4% 
Włosnowice 7 16% 5 18% 6 13% 
Zagaje Kikowskie 3 7% 1 4% 2 4% 
Zagajów 1 2% 0 0% 0 0% 
Zagórzany 0 0% 0 0% 0 0% 
Zborów 13 30% 5 18% 7 15% 
Zielonki 1 2% 1 4% 2 4% 
Żuków 1 2% 0 0% 1 2% 

Źródło: Analiza własna na podstawie danych GOPS w Solcu-Zdroju  Liczba rodzin korzystająca z zasiłków GOPS z powodu niepełnosprawności w poszczególnych sołectwach gminy Solec-Zdrój w  latach 2013-2015 Wzrasta w gminie liczba rodzin korzystająca z zasiłku GOPS z tytułu niepełnosprawności. W 2015r. było to 35 rodzin, gdy w roku 2013 21 rodzin (wzrost o 14). Problem ten dotyczy przede wszystkich sołectw Solec-Zdrój, Wełnin i Zborów. Szczegółowe dane w rozbiciu na sołectwa obrazuje poniższa tabela.  
Tabela 3 Liczba rodzin korzystająca z zasiłków z powodu niepełnosprawności w latach 2013-2015 

Sołectwo 2013 % do ogółu korzystających 2014 % do ogółu korzystających 2015 % do ogółu korzystających 
Chinków 1 5% 0 0% 1 3% 
Kików 1 2% 1 4% 3 9% 
Kolonia Zagajów 0 0% 0 0% 0 0% 
Ludwinów 3 7% 2 9% 3 9% 
Magierów 2 5% 2 9% 2 6% 
Piasek Mały 0 0% 0 0% 1 3% 
Piestrzec 0 0% 0 0% 0 0% 
Solec-Zdrój 3 7% 6 26% 6 17% 
Strażniki 1 2% 1 4% 1 3% 
Sułkowice 0 0% 0 0% 0 0% 
Świniary 1 2% 2 9% 2 6% 
Wełnin 3 7% 4 17% 5 14% 
Włosnowice 0 0% 0 0% 1 3% 
Zagaje Kikowskie 0 0% 0 0% 0 0% 
Zagajów 2 5% 1 4% 2 6% 
Zagórzany 0 0% 0 0% 0 0% 
Zborów 3 7% 3 13% 5 14% 
Zielonki 1 2% 1 4% 2 6% 
Żuków 0 0% 0 0% 1 3% 

Źródło: Analiza własna na podstawie danych GOPS w Solcu-Zdroju  
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Liczba rodzin korzystająca z zasiłków GOPS z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby  w poszczególnych sołectwach gminy Solec-Zdrój w  latach 2013-2015 W ostatnich latach liczba osób korzystająca z pomocy ośrodka z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby ulega wahaniom. W 2015 roku z tego tytułu wsparcie otrzymały 44 rodziny w tym najwięcej z sołectw Wełnin (11 rodzin), Świniary (6 rodzin), Solec-Zdrój (5 rodzin).   
Tabela 4 Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w latach 2013-2015 

Sołectwo 2013 % do ogółu korzystających 2014 % do ogółu korzystających 2015 % do ogółu korzystających 
Chinków 1 2% 0 0% 0 0% 
Kików 0 0% 5 9% 0 0% 
Kolonia Zagajów 0 0% 0 0% 0 0% 
Ludwinów 3 7% 3 5% 3 7% 
Magierów 0 0% 1 2% 1 2% 
Piasek Mały 3 7% 3 5% 2 5% 
Piestrzec 0 0% 3 5% 2 5% 
Solec-Zdrój 7 16% 6 11% 5 11% 
Strażniki 1 2% 4 7% 0 0% 
Sułkowice 0 0% 2 4% 0 0% 
Świniary 8 18% 5 9% 6 14% 
Wełnin 8 18% 5 9% 11 25% 
Włosnowice 3 7% 4 7% 3 7% 
Zagaje Kikowskie 0 0% 0 0% 0 0% 
Zagajów 2 5% 3 5% 2 5% 
Zagórzany 0 0% 0 0% 0 0% 
Zborów 3 7% 9 16% 4 9% 
Zielonki 1 2% 2 4% 4 9% 
Żuków 4 9% 0 0% 1 2% 

Źródło: Analiza własna na podstawie danych GOPS w Solcu-Zdroju  Liczba rodzin korzystająca z zasiłków GOPS z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w poszczególnych sołectwach gminy Solec-Zdrój w  latach 2013-2015 Spada liczba rodzin pobierających ten zasiłek – o 20 w 2015r. względem 2013r. Blisko połowa tych rodzin mieszka w sołectwach Kików (7 rodzin), Piestrzec (5 rodzin).  
Tabela 5 Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  w latach 2013-2015 

Sołectwo 2013 % do ogółu korzystających 2014 % do ogółu korzystających 2015 % do ogółu korzystających 
Chinków 0 0% 1 2% 0 0% 
Kików 9 21% 13 22% 7 32% 
Kolonia Zagajów 0 0% 1 2% 0 0% 
Ludwinów 3 7% 2 3% 0 0% 
Magierów 0 0% 2 3% 1 5% 
Piasek Mały 1 2% 2 3% 0 0% 
Piestrzec 2 5% 5 9% 5 23% 
Solec-Zdrój 2 5% 6 10% 1 5% 
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Strażniki 1 2% 1 2% 1 5% 
Sułkowice 6 14% 6 10% 3 14% 
Świniary 3 7% 4 7% 1 5% 
Wełnin 2 5% 2 3% 1 5% 
Włosnowice 3 7% 3 5% 0 0% 
Zagaje Kikowskie 0 0% 1 2% 0 0% 
Zagajów 2 5% 1 2% 0 0% 
Zagórzany 1 2% 0 0% 0 0% 
Zborów 6 14% 6 10% 1 5% 
Zielonki 0 0% 1 2% 0 0% 
Żuków 1 2% 1 2% 1 5% 

Źródło: Analiza własna na podstawie danych GOPS w Solcu-Zdroju  Liczba rodzin korzystająca z zasiłków GOPS z powodu alkoholizmu w poszczególnych sołectwach gminy Solec-Zdrój w  latach 2014-2015 W roku 2015 z pomocy ośródka z powodu alkoholu skorzystało 10 rodzin najwięcej w sołectwie Zborów. Alkoholizm jest wstydliwym zjawiskiem społecznym, stąd nie do końca znajduje on odzwierciedlenie w zasiłkach GOPS.   
Tabela 6 Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu  alkoholizmu w latach 2014-2015 

Sołectwo 2013 % do ogółu korzystających 2014 % do ogółu korzystających 2015 % do ogółu korzystających 
Chinków 1 13% 0 0% 0 0% 
Kików 2 25% 0 0% 1 10% 
Kolonia Zagajów 0 0% 1 11% 1 10% 
Ludwinów 0 0% 0 0% 0 0% 
Magierów 0 0% 0 0% 0 0% 
Piasek Mały 0 0% 0 0% 0 0% 
Piestrzec 0 0% 0 0% 0 0% 
Solec-Zdrój 0 0% 2 22% 1 10% 
Strażniki 1 13% 1 11% 1 10% 
Sułkowice 0 0% 0 0% 0 0% 
Świniary 0 0% 0 0% 0 0% 
Wełnin 0 0% 1 11% 1 10% 
Włosnowice 2 25% 0 0% 1 10% 
Zagaje Kikowskie 0 0% 0 0% 0 0% 
Zagajów 0 0% 0 0% 0 0% 
Zagórzany 0 0% 0 0% 0 0% 
Zborów 2 25% 4 44% 4 40% 
Zielonki 0 0% 0 0% 0 0% 
Żuków 0 0% 0 0% 0 0% 
RAZEM 8   9   10   

Źródło: Analiza własna na podstawie danych GOPS w Solcu-Zdroju   
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Liczba osób w poszczególnych sołectwach, która skorzystała z zasiłków stałych, okresowych, celowych w latach 2013-2015 Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym pomocy społecznej, które przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz – pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. W 2015 roku liczba rodzin pobierających zasiłek stały spadła o 2 rodziny. Najwięcej rodzin w 2015r. pobierało to świadczenie w: Solcu -Zdroju (5 rodzin), Wełninie  (4 rodziny).  
Tabela 7 Liczba osób korzystająca z zasiłków stałych w poszczególnych sołectwach Gminy Solec-Zdrój  w latach 2013-2015 

Sołectwo Zasiłek  stały - rok 2013-2015 
2013 % do ogółu korzystających 2014 % do ogółu korzystających 2015 % do ogółu korzystających 

Chinków 0 0% 0 0% 0 0% 
Kików 0 0% 0 0% 0 0% 

Kolonia Zagajów 0 0% 0 0% 0 0% 
Ludwinów 1 5% 1 6% 1 6% 
Magierów 1 5% 1 6% 1 6% 

Piasek Mały 0 0% 0 0% 0 0% 
Piestrzec 0 0% 0 0% 0 0% 

Solec-Zdrój 5 26% 4 24% 5 29% 
Strażniki 1 5% 1 6% 1 6% 

Sułkowice 0 0% 0 0% 0 0% 
Świniary 4 21% 2 12% 0 0% 
Wełnin 3 16% 4 24% 4 24% 

Włosnowice 0 0% 0 0% 1 6% 
Zagaje Kikowskie 0 0% 0 0% 0 0% 

Zagajów 1 5% 1 6% 1 6% 
Zagórzany 0 0% 0 0% 0 0% 

Zborów 2 11% 2 12% 2 12% 
Zielonki 1 5% 1 6% 1 6% 
Żuków 0 0% 0 0% 0 0% 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GOPS w Solcu-Zdroju  Zasiłek okresowy jest świadczeniem pieniężnym pomocy społecznej, które przysługuje  w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, osobie samotnie gospodarującej albo rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Zasiłek okresowy ustala się w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,  a w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Spadła ogólna liczba rodzin korzystająca z zasiłków okresowych (o 10). 5 rodzin (aż 36% ogółu), które skorzystało z tego świadczenia to mieszkańcy sołectwa Zborów.   
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Tabela 8 Liczba osób korzystająca z zasiłków okresowych, w poszczególnych sołectwach Gminy Solec-Zdrój  w latach 2013-2015 
Sołectwo Zasiłek okresowy 

2013 % do ogółu korzystających 2014 % do ogółu korzystających 2015 % do ogółu korzystających 
Chinków 1 4% 0 0% 1 7% 

Kików 2 8% 2 13% 2 14% 
Kolonia Zagajów 0 0% 0 0% 0 0% 

Ludwinów 1 4% 2 13% 2 14% 
Magierów 0 0% 0 0% 0 0% 

Piasek Mały 2 8% 2 13% 1 7% 
Piestrzec 0 0% 0 0% 0 0% 

Solec-Zdrój 2 8% 2 13% 0 0% 
Strażniki 0 0% 0 0% 1 7% 

Sułkowice 0 0% 0 0% 0 0% 
Świniary 8 33% 1 7% 1 7% 
Wełnin 0 0% 0 0% 0 0% 

Włosnowice 1 4% 0 0% 0 0% 
Zagaje Kikowskie 0 0% 0 0% 0 0% 

Zagajów 1 4% 0 0% 0 0% 
Zagórzany 0 0% 0 0% 0 0% 

Zborów 5 21% 6 40% 5 36% 
Zielonki 0 0% 0 0% 1 7% 
Żuków 1 4% 0 0% 0 0% 

Źródło: Analiza własna na podstawie danych GOPS w Solcu-Zdroju  Zasiłek celowy to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw  w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Względem roku 2013 spadła liczba rodzin powierzających zasiłki celowe (spadek o 1 rodzinę). Spośród sołectw zjawisko to było największe w Zborowie (25% ogółu korzystających) Wełninie 17% i Solcu-Zdroju -7% ogółu.    Tabela 9 Liczba osób korzystająca z zasiłków celowych, w poszczególnych sołectwach Gminy Solec-Zdrój w latach 2013-2015 
Sołectwo Zasiłek celowy 

2013 % do ogółu korzystających 2014 % do ogółu korzystających 2015 % do ogółu korzystających 
Chinków 2 3% 3 4% 3 5% 
Kików 11 17% 7 9% 4 6% 
Kolonia Zagajów 0 0% 0 0% 0 0% 
Ludwinów 2 3% 2 2% 3 5% 
Magierów 1 2% 2 2% 1 2% 
Piasek Mały 3 5% 5 6% 3 5% 
Piestrzec 3 5% 2 2% 2 3% 
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Solec-Zdrój 6 9% 8 10% 5 8% 
Strażniki 3 5% 5 6% 4 6% 
Sułkowice 0 0% 3 4% 0 0% 
Świniary 0 0% 7 9% 6 9% 
Wełnin 5 8% 14 17% 11 17% 
Włosnowice 5 8% 4 5% 3 5% 
Zagaje Kikowskie 3 5% 0 0% 0 0% 
Zagajów 2 3% 1 1% 0 0% 
Zagórzany 1 2% 0 0% 0 0% 
Zborów 15 23% 13 16% 16 25% 
Zielonki 3 5% 4 5% 3 5% 
Żuków 1 2% 1 1% 1 2% 

Źródło: Analiza własna na podstawie danych GOPS w Solcu-Zdroju  Liczba dokonanych przestępstw i wykroczeń w poszczególnych sołectwach Gminy Solec-Zdrój  w latach 2013-2014 Bezpieczeństwu publicznemu zagraża przestępczość, która jest zjawiskiem dynamicznym i, podobnie jak społeczeństwo, podlega rozwojowi. Choć stanowi margines życia społecznego poprzez swą intensywność i częstotliwość może mieć wpływ na formowanie się postaw i zachowań ludności oraz odciskać dotkliwe piętno na jej funkcjonowaniu. W okresie 12 miesięcy 2014 roku na terenie powiatu buskiego stwierdzono 290 przestępstw w siedmiu podstawowych kategoriach tj. o 69 przestępstw mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zagrożenie przestępczością na terenie gminy Solec-Zdrój utrzymuje się od kilku lat na podobnym poziomie. W roku 2014 zwiększyła się liczba przestępstw w kategorii bójka i pobicie o dwa oraz o jedno przestępstwo w kategorii uszczerbek na zdrowiu. W 2014 na terenie gminy Solec-Zdrój roku miała też miejsce jedna kradzież pojazdu. W pozostałych kategoriach nastąpił spadek przestępstw. Zagrożenie przestępczością na terenie gminy Solec-Zdrój obrazuje poniższy wykres. Nie odnotowano w zestawianym okresie przestępstw rozbojów.  Wykres 1: Przestępczość w siedmiu podstawowych kategoriach na terenie gminy Solec-Zdrój. 
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 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowej Komendy Policji w Busku Zdroju styczeń 2016r.  Czyny przestępcze skierowane przeciwko mieniu zaistniałe na terenie gminy Solec- Zdrój są bardzo zróżnicowane pod względem rodzaju i wartości mienia, jak również czasu zaistnienia, sposobu ich dokonania i tożsamości pokrzywdzonych. Z prowadzonej analizy wynika, że większość tych zdarzeń to 
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czyny "drobne" z niewielkimi stratami. Nadal w większości przypadków przyczyną ich wystąpienia było niewłaściwe zabezpieczenie mienia, brak dbałości o własne i powierzone mienie.  PROBLEMATYKA WYKROCZEŃ Znaczący wpływ na poczucie bezpieczeństwa na terenie gminy Solec-Zdrój ma stan zagrożenia wykroczeniami. Najbardziej uciążliwymi dla mieszkańców są pospolite wykroczenia o charakterze chuligańskim, popełniane głównie pod działaniem alkoholu powiązane z aktami wandalizmu. Dane liczbowe w poszczególnych kategoriach wykroczeń przedstawia tabela, z której wynika, że  w niektórych kategoriach wzrosła ich ilość. Spowodowane to jest zaangażowaniem policjantów  w służbie, którzy stale i zdecydowanie reagują na wszelkie naruszenia prawa w tym głównie na wykroczenia popełniane w rejonach sklepów, parków, barów i innych miejscach zagrożonych.  
Tabela 10: Ilość wykroczeń w poszczególnych kategoriach za które policjanci pionu prewencji i ruchu drogowego nałożyli mandaty karne lub skierowali wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju 

Lp. Wykroczenia przeciwko 2013 2014 Miejsce zdarzenia Dynamika 
1. Kradzież art. 119 KW 8 9 Obiekty handlowe i pustostany 112% 
2. Uszkodzenie mienia art.124 KW 0 0   0% 

3. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości 147 134 
Głównie w rejonie sklepów w większości miejscowości na   terenie gminy o różnych porach dnia 

91% 

4. Urządzeniom użytku publicznego 10 23   230% 

5. Porządkowi i spokoju publicznemu 45 57 
Głównie w rejonie sklepów w większości miejscowości na   terenie gminy o różnych porach dnia 

127% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowej Komendy Policji w Busku Zdroju styczeń 2016r.  BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM  W dalszym ciągu zdarzenia drogowe pozostają jednym z poważniejszych problemów społecznych  i wiążą się nierozerwalnie z ogromnymi stratami zarówno wymiernymi jak i niezwykle trudnymi do oszacowania, tj. utratą życia lub zdrowia ludzi. Nietrzeźwość użytkowników dróg stanowi jedną  z przyczyn zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W obszarze tym, działania policjantów pionu prewencji i ruchu drogowego od wielu lat są dość aktywne. Świadczy o tym fakt, iż ujawnili na terenie gminy Solec-Zdrój w 2014 roku 9 nietrzeźwych kierujących (Solec-Zdrój - 4, Strażnik - 1, Zborów - 1, Włosnowice - 1, Sułkowice - 1, Piestrzec - 1). Na terenie gminy Solec-Zdrój w 2014 roku odnotowano 39 kolizji i 3 wypadki drogowe, w których śmierć poniosły 2, a rannych zostało 7 osób. Spadła więc o 2 ilość wypadków drogowych w odniesieniu do 2013 roku. Dane dotyczące tego obszaru przestawia poniży wykres: 
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Wykres 2: Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Solec-Zdrój 
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 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowej Komendy Policji w Busku Zdroju styczeń 2016r.  Najwięcej przestępstw oraz wykroczeń  w roku 2014 odnotowano na terenie sołectwa Solec – Zdrój (m.in. kradzież, bójka z pobiciem, pijani kierowcy). Kolejnym sołectwem w którym występuje negatywne zjawisko przestępczości jest sołectwo Strażnik, Sułkowice, Świniary, Wełnin, Zielonki  i Zagórzany.  Analiza rodzin i osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa W gminie Solec- Zdrój z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w 2015r skorzystało aż 252 rodziny (738 osób). Do 23 grudnia 2015r. przywieziono i wydano razem 35415 kg żywności. Najwięcej rodzin którym przyznano pomoc pochodziła z sołectwa: 
 Zborów – 37 rodzin (109 osób) 
 Wełnin- 30 rodzin (94 osoby) 
 Piestrzec 27 rodzin ( 93 osoby) 
 Kików – 24 rodziny (78 osób)  

Tabela 11: Liczba rodzin i osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
Sołectwo Liczba rodzin Liczba osób 
Chinków 10 25 

Kików 24 78 
Kolonia Zagajów 0 0 

Ludwinów 4 12 
Magierów 4 10 

Piasek Mały 13 41 
Piestrzec 27 93 

Solec-Zdrój 19 47 
Strażnik 14 30 

Sułkowice 3 8 
Świniary 21 63 
Wełnin 30 94 

Włosnowice 20 53 
Zagaje Kikowskie 1 4 

Zagajów 6 18 
Zagórzany 0 0 

Zborów 37 109 
Zielonki 12 32 
Żuków 7 21 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Solec-Zdrój  
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Analiza demograficzna Gminy Solec-Zdrój i poszczególnych sołectw Gminę Solec-Zdrój na koniec 2015r. zamieszkiwało 51397 osób. Względem roku 2012 nastąpił wzrost liczby mieszkańców o 69 osób. Największy wzrost odnotowano w sołectwach Solec-Zdrój, Wełnin, Zborów.   
Tabela 12 Struktura ludności na terenie Gminy Solec-Zdrój w latach 2012-2015 Struktura ludności 2012 2013 2014 2015 

Stan ludności ogółem 5070 5078 5143 5139 
Kobiety 2595 2602 2652 2620 

Mężczyźni 2475 2476 2491 2519 
Urodzenia żywe ogółem 50 51 46 47 

Zgony ogółem 77 70 71 76 
Przyrost naturalny -27 -19 -25 -29 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym 814 801 813 804 
Ludność w wieku produkcyjnym 3348 3328 3339 3321 

Ludność w wieku poprodukcyjnym 908 949 991 1014 
Źródło: Ewidencja ludności, Urząd Gminy Solec-Zdrój  Najliczniejszym sołectwem w gminie są Solec-Zdrój- 888 mieszkańców, Zborów 692 Piestrzec-630. Najmniej liczne są Zagórzany 73 osoby, Ludwinów 75, Chinków 83.  

Tabela 13 Procentowy podział liczby mieszkańców poszczególnych sołectw  do ogółu mieszkańców Gminy Solec-Zdrój 
Sołectwo Liczba mieszkańców stan na 31.12.2015r. % ogółu 
Chinków 83 1,61% 

Kików 419 8,15% 
Kolonia Zagajów 66 1,28% 

Ludwinów 75 1,46% 
Magierów 92 1,79% 

Piasek Mały 250 4,86% 
Piestrzec 630 12,25% 

Solec-Zdrój 888 17,27% 
Strażnik 110 2,14% 

Sułkowice 221 4,30% 
Świniary 329 6,40% 
Wełnin 466 9,06% 

Włosnowice 218 4,24% 
Zagaje Kikowskie 84 1,63% 

Zagajów 114 2,22% 
Zagórzany 73 1,42% 

Zborów 692 13,46% 
Zielonki 149 2,90% 
Żuków 180 3,50% 

Źródło: Analiza własna na podstawie danych Ewidencji ludności, Urząd Gminy Solec-Zdrój  Kolejne tabele przedstawiają demografię w poszczególnych sołectwach w podziale na różne kategorie wiekowe.    
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Tabela 14 Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach – stan na 31.12.2012 
Sołectwo Przedział wiekowy Ludność ogółem 0-6 7-15 16-19 20-60 20-65 Pow. 60 Pow. 65 

  K M K M K M K M K M   
Chinków 1 1 6 3 3 3 17 32 14 6 86 

Kików 14 20 18 21 11 15 101 151 47 19 417 
Kolonia Zagajów 4 5 3 3 0 1 19 17 8 3 63 

Ludwinów 2 0 2 6 3 1 22 26 8 4 74 
Magierów 3 1 5 6 2 7 26 30 14 5 99 

Piasek Mały 11 10 19 18 7 6 67 78 29 10 255 
Piestrzec 27 36 24 26 18 23 185 202 66 29 636 

Solec-Zdrój 26 28 42 29 21 13 263 285 99 56 862 
Strażnik 5 6 3 4 4 1 38 45 6 3 115 

Sułkowice 9 11 11 11 3 10 56 70 27 13 221 
Świniary 13 8 16 12 9 11 81 109 55 20 334 
Wełnin 13 11 17 25 9 10 115 153 57 24 434 

Włosnowice 4 8 11 9 9 3 55 68 37 13 217 
Zagaje Kikowskie 2 2 3 1 1 1 23 31 8 2 74 

Zagajów 1 5 7 5 3 6 26 27 18 11 109 
Zagórzany 0 0 0 2 5 1 20 27 11 9 75 

Zborów 24 17 45 22 19 16 210 200 94 29 676 
Zielonki 7 8 3 9 3 4 37 48 16 8 143 
Żuków 2 4 6 12 12 10 48 56 21 9 180 

Źródło: Ewidencja ludności, Urząd Gminy Solec-Zdrój  
Tabela 15 Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach – stan na 31.12.2013 

Sołectwo Przedział wiekowy Ludność ogółem 0-6 7-15 16-19 20-60 20-65 Pow. 60 Pow. 65 
 K M K M K M K M K M   

Chinków 1 1 6 3 2 3 18 31 15 6 86 
Kików 13 19 20 16 8 14 102 151 50 22 415 

Kolonia Zagajów 4 5 3 3 0 1 19 18 8 3 64 
Ludwinów 2 0 2 5 3 2 21 26 8 4 73 
Magierów 3 1 5 6 1 5 27 32 13 5 98 

Piasek Mały 10 10 17 15 9 10 63 77 29 10 250 
Piestrzec 30 39 18 26 19 17 187 195 71 36 638 

Solec-Zdrój 25 36 40 31 22 13 259 276 104 62 868 
Strażnik 5 6 2 3 4 2 33 48 6 3 112 

Sułkowice 9 11 12 11 4 11 55 67 28 13 221 
Świniary 12 10 17 12 7 7 82 110 55 19 331 
Wełnin 16 11 17 21 8 11 115 156 60 26 441 

Włosnowice 6 8 10 10 9 1 59 67 32 16 218 
Zagaje Kikowskie 3 3 5 3 2 1 25 31 8 2 83 

Zagajów 1 5 6 5 2 4 27 27 18 12 107 
Zagórzany 0 0 0 2 2 1 22 26 12 9 74 

Zborów 26 17 39 19 19 25 214 188 100 33 680 
Zielonki 6 7 3 9 3 5 38 48 15 8 142 
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Żuków 2 4 4 8 11 12 50 58 19 9 177 
Źródło: Ewidencja ludności, Urząd Gminy Solec-Zdrój  

Tabela 16 Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach– stan na 31.12.2014 
Sołectwo Przedział wiekowy Ludność ogółem 0-6 7-15 16-19 20-60 20-65 Pow. 60 Pow. 65 

  K M K M K M K M K M   
Chinków 1 1 5 3 3 1 16 34 18 6 88 

Kików 15 18 16 17 10 11 104 151 51 26 419 
Kolonia Zagajów 6 5 3 4 0 0 17 18 10 4 67 

Ludwinów 2 1 2 3 1 3 21 26 10 4 73 
Magierów 3 2 4 5 1 3 27 30 14 6 95 

Piasek Mały 10 10 17 14 10 10 61 74 32 11 249 
Piestrzec 27 33 19 32 15 11 190 201 72 35 635 

Solec-Zdrój 26 35 41 32 18 14 264 285 116 64 895 
Strażnik 4 5 4 4 2 2 42 46 6 3 118 

Sułkowice 10 9 10 11 7 12 53 71 28 12 223 
Świniary 12 11 18 9 8 10 84 107 57 21 337 
Wełnin 20 13 16 22 6 9 120 158 62 27 453 

Włosnowice 6 6 8 13 8 1 61 67 32 15 217 
Zagaje Kikowskie 3 4 5 2 2 1 25 32 8 2 84 

Zagajów 1 4 5 6 3 3 27 28 19 13 109 
Zagórzany 1 0 0 1 2 1 21 26 12 9 73 

Zborów 36 17 43 21 15 11 210 201 101 33 688 
Zielonki 7 7 3 10 2 2 38 53 16 8 146 
Żuków 1 4 4 5 11 12 51 58 18 10 174 

Źródło: Ewidencja ludności, Urząd Gminy Solec-Zdrój  
Tabela 17 Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach– stan na 31.12.2015 

Sołectwo Przedział wiekowy Ludność ogółem 0-6 7-15 16-19 20-60 20-65 Pow. 60 Pow. 65 
 K M K M K M K M K M   

Chinków 1 1 4 2 3 1 17 32 16 6 83 
Kików 14 16 17 18 10 11 102 150 53 28 419 

Kolonia Zagajów 6 4 2 3 1 2 16 20 11 1 66 
Ludwinów 3 2 1 3 1 3 21 26 10 5 75 
Magierów 2 2 5 3 1 4 25 33 11 6 92 

Piasek Mały 10 13 18 14 8 9 63 75 28 12 250 
Piestrzec 23 33 21 31 14 10 180 198 77 43 630 

Solec-Zdrój 24 35 39 33 23 16 252 279 120 67 888 
Strażnik 4 4 3 4 2 2 36 44 8 3 110 

Sułkowice 9 6 8 14 7 8 55 71 28 15 221 
Świniary 7 9 19 11 8 6 84 110 51 24 329 
Wełnin 18 14 16 25 8 11 122 160 65 27 466 

Włosnowice 6 6 9 15 5 0 61 66 35 15 218 
Zagaje Kikowskie 3 4 3 1 3 1 27 31 8 3 84 

Zagajów 3 4 5 7 3 2 26 32 19 13 114 
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Zagórzany 1 0 0 1 0 1 24 26 11 9 73 
Zborów 37 18 39 25 20 10 210 202 98 33 692 
Zielonki 6 10 4 8 1 3 39 55 15 8 149 
Żuków 2 5 4 4 4 14 57 58 21 11 180 

Źródło: Ewidencja ludności, Urząd Gminy Solec-Zdrój  Analiza wzrostu/spadku liczby mieszkańców w poszczególnych sołectwach gminy Solec-Zdrój w latach 2013-2015 Analizując dynamikę wzrostu/spadku liczby mieszkańców w poszczególnych sołectwach wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców na koniec 2012 i 2015 i porównano je ze sobą. Liczba mieszkańców gminy w tym okresie zwiększyła się łącznie o 69 osób. Są jednak sołectwa gdzie nastąpił spadek liczby mieszkańców. Największy spadek liczby mieszkańców odnotowały sołectwa Magierów, Piestrzec, Piasek Mały, Świniary.  
Tabela 18 Liczba sołectw, w których nastąpił spadek liczby mieszkańców lub zwiększenie liczby mieszkańców było mniejsze niż średnia dla sołectwa 

Sołectwo Liczba mieszkańców na 31.12.2012r. Liczba mieszkańców na 31.12.2015r. Wzrost/spadek (z minusem) 
Chinków 86 83 -3 

Kików 417 419 2 
Kolonia Zagajów 63 66 3 

Ludwinów 74 75 1 
Magierów 99 92 -7 

Piasek Mały 255 250 -5 
Piestrzec 636 630 -6 

Solec-Zdrój 862 888 26 
Strażnik 115 110 -5 

Sułkowice 221 221 0 
Świniary 334 329 -5 
Wełnin 434 466 32 

Włosnowice 217 218 1 
Zagaje Kikowskie 74 84 10 

Zagajów 109 114 5 
Zagórzany 75 73 -2 

Zborów 676 692 16 
Zielonki 143 149 6 
Żuków 180 180 0 
RAZEM 5 070 5 139 69 

Źródło: analiza własna na podstawie danych Ewidencji Ludności Urząd Gminy Solec-Zdrój  Analiza wzrostu/spadku liczby mieszkańców do 19 r. ż. w poszczególnych sołectwach gminy Solec-Zdrój w latach 2013-2015 Analizując dynamikę wzrostu/spadku liczby mieszkańców do 19 r. ż. w poszczególnych sołectwach wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców w wieku do 19 roku życia dla całej Gminy w poszczególnych latach. W 10 sołectwach liczba osób młodych do 19 roku życia w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców w każdym roku była poniżej średniej dla gminy. Najgorzej wypadło sołectwo: Zagórzany. Mała liczba osób młodych dotyka również sołectwa: Chinków, Ludwinów, Magierów, Solec-Zdrój, Strażnik, Świniary, Włosnowice, Zagaje Kikowskie, Żuków.   
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Tabela 19 Liczba mieszkańców do 19 roku życia w poszczególnych sołectwach Gminy Solec-Zdrój 
Sołectwa Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2015 Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2015 
Chinków 16 14 12 18,6% 15,9% 13,6% 
Kików 90 87 86 21,7% 20,8% 20,5% 
Kolonia Zagajów 16 18 18 25,0% 26,9% 26,9% 
Ludwinów 14 12 13 19,2% 16,4% 17,8% 
Magierów 21 18 17 21,4% 18,9% 17,9% 
Piasek Mały 71 71 72 28,4% 28,5% 28,9% 
Piestrzec 149 137 132 23,4% 21,6% 20,8% 
Solec-Zdrój 167 166 170 19,2% 18,5% 19,0% 
Strażnik 22 21 19 19,6% 17,8% 16,1% 
Sułkowice 58 59 52 26,2% 26,5% 23,3% 
Świniary 65 68 60 19,6% 20,2% 17,8% 
Wełnin 84 86 92 19,0% 19,0% 20,3% 
Włosnowice 44 42 41 20,2% 19,4% 18,9% 
Zagaje Kikowskie 17 17 15 20,5% 20,2% 17,9% 
Zagajów 23 22 24 21,5% 20,2% 22,0% 
Zagórzany 5 5 3 6,8% 6,8% 4,1% 
Zborów 145 143 149 21,3% 20,8% 21,7% 
Zielonki 33 31 32 23,2% 21,2% 21,9% 
Żuków 41 37 33 23,2% 21,3% 19,0% 
  1081 1054 1040 21,3% 20,5% 20,2% 

Źródło: Analiza własna na podstawie danych Ewidencji Ludności Urząd Gminy Solec-Zdrój  Analiza wzrostu/spadku liczby SENIORÓW2 w poszczególnych sołectwach gminy Solec-Zdrój  w latach 2012-2015 Analizując dynamikę wzrostu/spadku liczby mieszkańców w wieku seniora w poszczególnych sołectwach wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców w wieku 61 lat i więcej w przypadku kobiet oraz 65 lat i więcej w przypadku mężczyzn. Sołectwami gdzie występuje najwięcej osób w wieku seniora  i które odnotowały największy wzrost tej grupy wiekowej mieszkańców są: Chinków, Solec-Zdrój, Świniary, Wełnin, Włosnowice, Zagajów, Zagórzany, Ludwinów.  
Tabela 20 Procentowy udział mieszkańców w wieku seniora w poszczególnych sołectwach  Gminy Solec-Zdrój w latach 2012-2015 

Sołectwa Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2015 Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2015 
Chinków 20 21 24 22 23,3% 24,4% 27,3% 25,0% 

Kików 66 72 77 81 15,8% 17,3% 18,4% 19,3% 
Kolonia Zagajów 11 11 14 12 17,5% 17,2% 20,9% 17,9% 

Ludwinów 12 12 14 15 16,2% 16,4% 19,2% 20,5% 
Magierów 19 18 20 17 19,2% 18,4% 21,1% 17,9% 

Piasek Mały 39 39 43 40 15,3% 15,6% 17,3% 16,1% 
Piestrzec 95 107 107 120 14,9% 16,8% 16,9% 18,9% 

Solec-Zdrój 155 166 180 187 18,0% 19,1% 20,1% 20,9% 
Strażnik 9 9 9 11 7,8% 8,0% 7,6% 9,3% 

                                                 2 Kobiety wieku powyżej 60 r. życia, mężczyźni powyżej 65 r. życia 
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Sułkowice 40 41 40 43 18,1% 18,6% 17,9% 19,3% 
Świniary 75 74 78 75 22,5% 22,4% 23,1% 22,3% 
Wełnin 81 86 89 92 18,7% 19,5% 19,6% 20,3% 

Włosnowice 50 48 47 50 23,0% 22,0% 21,7% 23,0% 
Zagaje Kikowskie 10 10 10 11 13,5% 12,0% 11,9% 13,1% 

Zagajów 29 30 32 32 26,6% 28,0% 29,4% 29,4% 
Zagórzany 20 21 21 20 26,7% 28,4% 28,8% 27,4% 

Zborów 123 133 134 131 18,2% 19,6% 19,5% 19,0% 
Zielonki 24 23 24 23 16,8% 16,2% 16,4% 15,8% 
Żuków 30 28 28 32 16,7% 15,8% 16,1% 18,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ewidencji Ludności, Urząd Gminy Solec-Zdrój   Bezrobocie rejestrowane na terenie gminy Solec-Zdrój W niżej wymienionych 4 sołectwach liczba osób zarejestrowanych w PUP Busko - Zdrój jako bezrobotne była w 2015r. największa: 
 Zborów - 31 osób, 
 Solec-Zdrój – 25 osób, 
 Wełnin – 22 osoby, 
 Kików – 11 osób.  W latach wcześniejszych 2013, 2014 ranking ten wyglądał podobnie  

Tabela 21 Liczba bezrobotnych w Gminie Solec-Zdrój z podziałem na sołectwa w latach 2013-2015 
L.p. Sołectwo 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 % do ogółu korzystających 2015 
1.     Chinków 3 6 5 3% 
2.     Kików 12 14 11 7% 
3.     Ludwinów 5 4 1 1% 
4.     Magierów 1 1 1 1% 
5.     Piasek Mały 11 4 6 4% 
6.     Piestrzec 18 10 8 5% 
7.     Solec-Zdrój 46 40 25 16% 
8.     Strażnik 5 5 5 3% 
9.     Sułkowice 7 7 10 6% 

10.     Świniary 10 7 9 6% 
11.     Wełnin 22 23 22 14% 
12.     Włosnowice 9 8 5 3% 
13.     Zagaje Kikowskie 4 1 4 2% 
14.     Zagajów 3 3 1 1% 
15.     Kolonia Zagajów 2 3 0 0% 
16.     Zagórzany 5 4 4 2% 
17.     Zborów 36 32 31 19% 
18.     Zielonki 5 5 5 3% 
19.     Żuków 4 4 8 5% 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju    



Program Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 
   

 
 

Strona 31 z 175 

Analiza poziomu edukacji na terenie gminy Solec-Zdrój Jednym ze wskaźników efektywności nauczania są wyniki egzaminów zewnętrznych. W roku 2015 sprawdzian 6 klasisty po raz pierwszy przeprowadzony był w nowej formule. Część pierwsza – język polski i matematyka, część druga – język angielski.  Arkusz egzaminacyjny w wersji standardowej zawierał 27 zadań, w tym 13 z języka polskiego (11 zamkniętych i 2 otwarte) i 14 z matematyki (11 zamkniętych i 3 otwarte). Były to w większości zadania sprawdzające umiejętności złożone, w tym analizowanie i interpretowanie informacji, planowanie i realizowanie rozwiązania. Wśród zadań zamkniętych  występowały: zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi, zadania prawda – fałsz oraz zadania na dobieranie. Z zakresu matematyki dominowały zadania osadzone w kontekście praktycznym. Uzupełniono je rysunkami, tabelami i wykresem. Zadania otwarte wymagały od ucznia samodzielnego sformułowania rozwiązania. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 41 pkt., w tym 21 z języka polskiego i 20 pkt. z matematyki. W tym roku po raz pierwszy przeprowadzony został sprawdzian z języka obcego. Szóstoklasiści rozwiązywali zadania sprawdzające znajomość języka, którego uczyli się  w szkole podstawowej jako przedmiotu obowiązkowego. Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych w 11 wiązek. Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego w czterech obszarach: rozumienie ze słuch (15 zadań), rozumienie tekstów pisanych (11 zadań), znajomość funkcji językowych (8 zadań), oraz znajomość środków językowych (6 zadań). Za poprawne  rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów. W roku 2015 statystyczny uczeń szkoły podstawowej w Gminie Solec-Zdrój zdobył na sprawdzianie z części I (język polski – matematyka) 62,6 % punktów możliwych do uzyskania,  w  powiecie buskim 63,8 %, w województwie świętokrzyskim 65 %, w kraju 67 % natomiast z części II  j. angielski w gminie 75,9 % , w  powiecie buskim 75,3 %, w województwie świętokrzyskim 76 % a w kraju 78 %. Wyniki sprawdzianu młodzieży klas VI szkół podstawowych uczęszczającej do szkół prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój w roku szkolnym 2014/2015 prezentują poniższa tabela.  
Tabela 22: Wyniki szkół podstawowych ze sprawdzianu przeprowadzonego w roku szkolnym 2014/2015 

Szkoła Część 1 język polski matematyka język angielski 
Liczba zadających wynik% wynik% wynik% liczba zdających wynik w% 

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Solcu-Zdroju 24 61,5 65,9 56,9 24 76,7 
Szkoła Podstawowa w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie 

21 63,9 71,3 56,2 21 75,1 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi  W tym roku szkolnym uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju dobrze poradzili sobie z zadaniami z języka polskiego wymagającymi wyszukania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio (ukrytych). Dobrze opanowali umiejętność redagowania opowiadania twórczego w tym dynamizowania akcji poprzez wprowadzenie dialogów. Nie potrafią natomiast wykorzystać wiedzy z zakresu świadomości językowej (odmiana rzeczownika przez przypadki). Mają trudności z odbiorem tekstów kultury ze świadomością ich specyfiki, odczytywaniem sensu utworu. Popełniają błędy językowe, ortograficzne, interpunkcyjne. Zespół analizujący wyniki sprawdzianu ustalił następujące wnioski do dalszej pracy: 

 uczulić uczniów na dokładną analizę zadań; 
 sprawdzać obliczenia rachunkowe ze względu na częste pomyłki w ich wykonywaniu; 
 utrwalać poznane przez uczniów słownictwo (j. angielski) oraz struktury gramatyczne (czasy); 
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 analizować pracę pod względem językowym, ortograficznym, interpunkcyjnym – poprawa błędów; 
 podejmować indywidualną pracę z uczniami najsłabszymi na zajęciach pozalekcyjnych, motywować ich do podejmowania zadań na sprawdzianie.  Do sprawdzianu z języka angielskiego przystąpiło w Szkole Podstawowej w Solcu-Zdroju 24 uczniów, jedna osoba była zwolniona ze sprawdzianu jako laureat konkursu przedmiotowego. Wynik sprawdzianu z języka angielskiego jest satysfakcjonujący, tym bardziej, że 2 osoby uzyskały maksymalną liczbę punktów, a wynik średni i wyżej średni aż 8 osób.  W roku szkolnym 2014/2015 ogólny wynik sprawdzianu szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Zborowie mieści się w staninie średnim i jest wyższy od ubiegłorocznego. Jest także zbliżony do średniej wojewódzkiej i krajowej. Zespół analizujący wyniki sprawdzianu ustalił następujące wnioski do dalszej pracy: 
 utrwalać percepcję czytelniczą na innych tekstach niż literackie; 
 doskonalić umiejętność wyszukiwania informacji szczegółowych zarówno w tekście pisanym jak i słuchanym; 
 zwracać uwagę na to, aby uczniowie w trakcie czytania lub słuchania skupiali się nie tylko na pojedynczych słowach, ale przede wszystkim na całym kontekście zdania; 
 wykorzystywać różne typy tekstów w języku obcym, w tym teksty użytkowe; 
 wykonując działania na liczbach, szczególną uwagę zwrócić na wykonywanie działań na ułamkach dziesiętnych.  Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na nowych zasadach:  Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu: języka polskiego oraz zadań z zakresu: historii i wiedzy  o społeczeństwie.  Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu: matematyki oraz zadań  z zakresu: przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii.  W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego języka, którego uczył się  w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy  i rozszerzony.  

Tabela 23: Wyniki szkół gimnazjalnych ze sprawdzianu przeprowadzonego w roku szkolnym 2014/2015 na terenie gminy Solec-Zdrój 

Szkoła Egzamin 
W szkole Gm

inie
 

Pow
iec ie Wo

jew
ódz

twi e Kra
ju 

Liczba zdających Wyniki egzaminów w % punktów 

Samorządowe Gimnazjum w Solcu-Zdroju 

Język polski 57 63 63 63 61 62 
Historia i WOS 57 59 59 63 63 64 
Matematyka 57 45 45 46 47 48 
Przedmioty przyrodnicze 57 49 49 49 49 50 
Język angielski PP 37 61 61 63 64 67 
Język angielski PR 37 38 38 42 44 48 
Język niemiecki PP 20 53 53 52 56 57 
Język niemiecki PR 20 27 27 27 46 41 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi   Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie między innymi  z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętności analizy i interpretacji tekstu kultury. Większości gimnazjalistów nie przysporzyło również problemów zadanie z historii sprawdzające umiejętność wyszukiwania i porównywania informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Z matematyki 
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uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania i wykorzystywania informacji z tekstu i rysunku,  a z biologii umiejętnością interpretacji i wyjaśniania zależności między organizmami. Gimnazjaliści przystępujący do egzaminu z języka niemieckiego na poziomie podstawowym najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu; w przypadku języka angielskiego uzyskali najwyższe wyniki za zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych. Na poziomie rozszerzonym większość uczniów przystępujących do egzaminu z języka angielskiego i niemieckiego najlepiej poradziła sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie tekstów pisanych.  Egzamin wskazał również umiejętności, które gimnazjaliści opanowali słabiej.  W części humanistycznej trudność sprawiły uczniom zadania sprawdzające funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej oraz zadania dotyczące chronologii historycznej. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie wymagające oceny prawdziwości przybliżeń dwóch pierwiastków na podstawie podanej informacji, a z chemii – rozumowania  i zastosowania nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. We wszystkich językach obcych nowożytnych, tak na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, największą trudność sprawiło zdającym poprawne stosowanie środków językowych. W języka obcych na poziomie rozszerzonym, dość dużo trudności przysporzyło również zdającym zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej.  Analiza kapitału społecznego Analizując kapitał społeczny wzięto pod uwagę m.in.: 
 działalność kulturalną na terenie Gminy Solec-Zdrój, 
 organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) działające w poszczególnych sołectwach.  Na terenie gminy działa obecnie zaledwie 11 organizacji pozarządowych. Organizacje te potrzebują zarówno wsparcia finansowego jak i merytorycznego (wsparcie w poszukiwaniu i pozyskiwaniu środków na działalność i rozwój). W chwili obecnej nie ma na terenie gminy miejsc gdzie organizacje te mogłyby się spotykać i podejmować wspólne inicjatywy. Głównymi problemami, z jakimi borykają się organizacje na terenie Gminy Solec- Zdrój to: 
 brak wiedzy merytorycznej na temat pozyskiwania środków zewnętrznych,  
 brak odpowiedniego zaplecza lokalowego, 
 brak odpowiedniego sprzętu, 
 brak zaangażowania społeczności lokalnej w działalność społeczną. Wykaz stowarzyszeń działających na terenie gminy znajduje się w tabeli poniżej.  

Tabela 24 Organizacja pozarządowe zarejstrowane na terenie Gminy Solec-Zdrój 
L.p. Nazwa organizacji Adres siedziby (o ile posiada) Data rejestracji (o ile jest wiadoma) 
1. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Solec Zdrój” 28-131-Solec-Zdrój      ul. Kościuszki 19 22.10.2002 
2. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej ul. Kościelna 3    28-131-Solec-Zdrój  11.05.2012 
3. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich wsi Kików Kików 65  28-131-Solec-Zdrój   24.04.2008 
4. Stowarzyszenie Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Zborów 112 28-131-Solec-Zdrój 06.06.2012 
5. Gminny Klub Sportowy „ŹRÓDŁO” w Solcu-Zdroju 28-131-Solec-Zdrój       ul. Partyzantów 10      21.09.2011 
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu-Zdroju 28-131-Solec-Zdrój     ul.Partyzntów       26.03.2009 
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Świniarach Świniary  28-131-Solec-Zdrój   21.01.2014 
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8. Ochotnicza Straż Pożarna  w Kikowie Kików  28-131-Solec-Zdrój  27.03.2013 
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Zborowie Zborów  28-131-Solec-Zdrój    27.04.2010 

10. Ochotnicza Straż Pożarna w Piestrzcu Piestrzec 7, 28-131 Solec-Zdrój 21.01.2004 
11. Stowarzyszenie Młodzi dla Wsi Zagajów Zagajów 30, 28 – 131 Solec-Zdrój 24.11.2015 

Źródło: Urząd Gminy Solec-Zdrój  Aktywność społeczną można dodatkowo mierzyć aktywnością wyborczą. Poniżej zaprezentowano tabelę dotyczącą aktywności wyborczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój podczas wyborów prezydenckich w 2015r. oraz w referendum przeprowadzonym w 2015r. na tle innych gmin powiatu buskiego.  
Tabela 25. Dane dotyczące aktywności wyborczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój podczas wyborów prezydenckich w 2015r. oraz w referendum na tle innych gmin powiatu buskiego 

  Nazwa jednostki Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 
Liczba kart ważnych frekwencja Głosy ważne 

GM
INY

 

Gmina Busko -Zdrój 28836 15114 52,41% 14948 
Gmina Pacanów 6397 2694 42,11% 2645 
Gmina Gnojno 3720 1714 46,08% 1697 
Gmina Tuczępy 3078 1460 47,43% 1439 

Gmina Nowy Korczyn 5180 2443 47,16% 2413 
Gmina Wiślica 4764 2136 44,84% 2106 

Gmina Stopnica 6426 3086 48,02% 3065 
Gmina Solec-Zdrój w tym 4363 2312 52,99% 2284 

1 Szkoła Podstawowa w Kikowie Kików 67, 28-131 Solec-Zdrój 567 299 52,73% 296 
2 Szkoła Podstawowa w Zborowie Zborów 121, 28-131 Solec-Zdrój 719 361 50,21% 357 
3 Zespół Szkół w Solcu-Zdroju Solec-Zdrój ul.1 Maja 18, 28-131 Solec-Zdrój 

1343 870 64,78% 856 

4 Remiza OSP w Świniarach Świniary 44, 28-131 Solec-Zdrój 599 274 45,74% 271 
5 Remiza OSP w Piestrzcu Piestrzec 7, 28-131 Solec-Zdrój 509 236 46,37% 236 
6 Świetlica wiejska w Piasku Małym, Piasek Mały 83 28-131 Solec-Zdrój 

562 234 41,64% 230 

7 Dom Pomocy Społecznej w Świniarach, Świniary 25 28-131 Solec-Zdrój 
23 19 82,61% 19 

8 Dom Pomocy Społecznej w Zborowie, Zborów 112 28-131 Solec-Zdrój 
41 19 46,34% 19 

REFERENDUM  

GM
INY

 Gmina Busko -Zdrój 27642 2018 7,30%   
Gmina Pacanów 6435 380 5,91%   
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Gmina Gnojno 3610 218 6,04%   
Gmina Tuczępy 3086 146 4,73%   

Gmina Nowy Korczyn 5203 257 4,94%   
Gmina Wiślica 4749 235 4,95%   

Gmina Stopnica 6476 306 4,73%   
Gmina Solec-Zdrój  4168 322 7,73%   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisja Wyborczej luty 2016r.  Jak widać na podstawie w/w tabeli w Gminie Solec-Zdrój w wyborach prezydenckich wzięło udział 52,99% mieszkańców gminy. Na tle innych gmin powiatu buskiego Solec-Zdrój uplasował się na pierwszym miejscu.  W przeprowadzonym w 2015r. referendum do głosowania poszło 7,73% mieszkańców.  Analizując powyższe dane stwierdzono iż na terenie żadnego z sołectw nie wystękuje negatywne zjawisko brak aktywności lokalnej. Istnieje natomiast potrzeba zwiększenia jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie do niej dostępu m.in. poprzez rozbudowa budynku GCK przy ul. Partyzantów na potrzeby działalności GCK, przebudowę sali sportowej na salę widowiskową ze sceną,  wejściem głównym z szatnią i toaletą dla niepełnosprawnych, oraz zakup sceny mobilnej umożliwiającej organizację dużych wydarzeń dla wszystkich mieszkańców gminy. 
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Mapa nr 4: Obszary (sołectwa) na terenie gminy Solec-Zdrój gdzie występuje największa kumulacja negatywnych zjawisk społecznych  

 Źródło: opracowanie własne  Analiza ilościowa problemów w sferze środowiskowej Analizując aspekty środowiskowe wzięto pod uwagę w szczególności negatywne zjawiska dotyczące obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska oraz występowanie obszarów chronionych na terenie gminy.  Obszary chronione na terenie gminy Na terenie Gminy Solec-Zdrój zlokalizowane są: 
 1 Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk NATURA 2000 Ostoja Szaniecko - Solecka PLH 260034. Obszar Natura 2000 występuje w 18 sołectwach: Chinków, Kików, Zagaje Kikowskie, Ludwinów, Piasek Mały, Piestrzec, Solec-Zdrój, Sułkowice, Strażnik, Świniary, Włosnowice, Wełnin, Zagórzany, Zagajów, Zielonki, Zborów, Żuków, Kolonia Zagajów. 
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 1 park krajobrazowy - Szaniecki Park Krajobrazowy - powierzchnia parku 11 289,60 ha, w tym  w gminie Solec-Zdrój 592,7 ha. Otulina parku 13 757 ha, w tym w gminie Solec-Zdrój 1 687 ha. 
 2 obszary chronionego krajobrazu - Szaniecki Obszar Chronionego Krajobrazu, położony na terenie otuliny Szanieckiego Parku Krajobrazowego, zajmuje powierzchnię 13 757 ha, w tym na terenie gminy Solec-Zdrój 1 687 ha. Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu - powierzchnia 47 347 ha, w tym na terenie gminy Solec-Zdrój 6 217 ha 
 2 użytki ekologiczne - „Łąka śródleśna w Wełninie” o powierzchni 3,55 ha, zlokalizowany  w obrębie ewidencyjnym Wełnin„, Wąwóz Kikowski” - o powierzchni 9,57 ha, zlokalizowany  w obrębie ewidencyjnym Kików.  
 dwa pomniki przyrody nieożywionej:  Zespół jaskiń krasowych - położony w obrębie  w ewidencyjnym Kików, Granitowy głaz narzutowy - położony w obrębie w ewidencyjnym Chinków.    Na terenie gminy nie występują: 

 parki narodowe, 
 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 
 rezerwaty przyrody 
 stanowiska dokumentacyjne.  Dodatkowo na obszarze gminy Solec-Zdrój występują elementy krajowej sieci ekologicznej ECONET–PL. Północno-zachodnia część gminy została uznana za wschodni kraniec międzynarodowego węzła ekologicznego (Obszar Buski). Pozostała część gminy (z wyjątkiem wschodnich obrzeży) stanowi część krajowego węzła ekologicznego (Obszar Nidziański). Międzyregionalnym węzłem ekologicznym jest północno-zachodni fragment gminy — część Garbu Pińczowskiego (położona w Szanieckim PK i jego otulinie), który leży częściowo na obszarze gminy sąsiedniej — Buska- Zdroju. Nieco mniejsze znaczenie ekologiczne ma duży kompleks leśny położony na południowy - zachód od Solca- Zdroju. Funkcję regionalnych korytarzy ekologicznych pełnią doliny Rzoski i Kanału Strumienia wraz z obudową biologiczną.  Zapewniają one łączność pomiędzy ww. węzłami ekologicznymi   doliną Wisły, która w koncepcji krajowej została uznana za międzynarodowy korytarz ekologiczny. Rangę lokalnych ciągów ekologicznych mają doliny małych, bezimiennych cieków. Działalność człowieka często zakłóca lub wręcz uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie systemu przyrodniczego. Najczęściej spotykanymi negatywnymi działaniami antropogenicznymi jest powstawanie barier ekologicznych, które przegradzają naturalne korytarze i ciągi ekologiczne. Najważniejszymi liniowymi barierami ekologicznymi na obszarze gminy są szlaki komunikacyjne przecinające doliny rzeczne oraz linie zabudowy3.  Szaniecki Park Krajobrazowy Szaniecki Park Krajobrazowy został utworzony Uchwałą nr XLIX/875/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne  i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Szaniecki Park Krajobrazowy położony jest w południowej części województwa świętokrzyskiego w obrębie Niecki Nidziańskiej. Obejmuje środkową część Garbu Pińczowskiego, a także południowo - zachodni fragment Niecki Połanieckiej (Płaskowyż Szaniecki). Administracyjnie Szaniecki Park Krajobrazowy należy po części do gmin Busko-Zdrój (7 017,00 ha), Pińczów (672,10 ha), Chmielnik (1 216,40 ha), Kije (1 124,70 ha), Solec-Zdrój (592,70 ha) i Stopnica (666,70 ha). Park ten chroni obszary wartościowego krajobrazu z malowniczymi wapiennymi  

                                                 3 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ ZMIANY NR 2 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA SOLEC-ZDRÓJ ORAZ ZMIANY NR 1 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POZOSTALEJ CZEŚCCI GMINY SOLEC-ZDRÓJ luty 2010 
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i gipsowymi wzgórzami oraz ciepłolubnymi zbiorowiskami roślinności kserotermicznej, torfowiskowej i słonolubnej rozsianymi w rozległej, harmonijnej przestrzeni łąk i pól. Na terenie Szanieckiego Parku Krajobrazowego można spotkać takie gatunki roślin chronionych całkowicie jak: dziewięćsił bezłodygowy, goryczka wąskolistna, goryczka Wettsteina, kosatka kielichowa, kruszczyk błotny, miłek wiosenny, len złocisty, len włochaty, lilia złotogłów, lipiennik Loesela, listera jajowata, ostrołódka kosmata, ostnica Jana czy ostnica włosowata. Wśród roślin chronionych częściowo występują tu kocanki piaskowe, konwalia majowa, kruszyna pospolita, pierwiosnka wyniosła i wilżyna ciernista.  W parku znajdują się liczne zabytki kultury materialnej z interesującymi elementami wiejskiego budownictwa regionalnego, które można zobaczyć między innymi w Szańcu, Młynach i Widuchowej. Świadectwem bogatego dziedzictwa dziejowego są najstarsze ślady grodzisk i kopców znane z okolic Szczaworyża, Szańca, Gartatowic, Skotnik Małych i Żernik Górnych. Na terenie parku znajduje się rezerwat przyrody Owczary. Dokumentem wyznaczającymi zakres ochrony parku jest Uchwała  nr XLIX/875/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. Dokument ten wyznacza zakazy oraz szczegółowe cele ochrony parku.  Do szczególnych celów ochrony Szanieckiego Parku Krajobrazowego należą: 
 zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory i fauny i grzybów; 
 zachowanie różnorodności geologicznej, w tym obszarów występowania krasu i rzeźby lessowej; 
 racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin; 
 zachowanie naturalnych fragmentów ekosystemów wodnych i wodno-błotnych; 
 zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 
 zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt  i grzybów, w tym w szczególności muraw kserotermicznych, torfowisk i solnisk śródlądowych; 
 zachowanie układów i obiektów zabytkowych, a także miejsc pamięci narodowej; 
 preferowanie zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu; 
 zachowanie wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych; 
 zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych; 
 ograniczanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na krajobraz. Na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego zakazuje się: 
 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.); 
 umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień  i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 
 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 
 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 
 likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno –błotnych; 
 wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 
 prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową. Zakazy, które zostały wymienione w powyżej nie dotyczą następujących terenów 
 terenów objętych ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody parku krajobrazowego; 
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 terenów objętych ustaleniami projektów planów zagospodarowania przestrzennego lub projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dla których przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody parku krajobrazowego; 
 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których procedura dotycząca oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody parku krajobrazowego.  Szaniecki Obszar Chronionego Krajobrazu Szaniecki Obszar Chronionego Krajobrazu został wyznaczony Uchwałą Nr XLIX/883/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 ze względu na wyróżniający się krajobraz  o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowy ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnieniu funkcji korytarzy ekologicznych. Szaniecki Obszar Chronionego Krajobrazu (SzOChK), położony na terenie otuliny Szanieckiego Parku Krajobrazowego, zajmuje powierzchnię 13 757 ha obejmując części obszarów gmin: Busko-Zdrój  (7 430 ha), Chmielnik (1 721 ha), Kije (1 306 ha), Solec-Zdrój (1 687 ha), Stopnica (1 613 ha). Szaniecki Obszar Chronionego Krajobrazu został wyznaczony ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowy ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnieniu funkcji korytarzy ekologicznych. Dokumentem wyznaczającym zakazy oraz zakres ochrony SzOChK jest Uchwała nr XLIX/883/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. Zgodnie z w/w uchwałą na terenie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (ustala się następujące działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów: 
 ochrona dużych kompleksów leśnych dla zachowania różnorodności biologicznej lasu; 
 szczególna ochrona ekosystemów i wyjątkowo cennych krajobrazów; 
 zachowanie naturalnych stanowisk roślinności kserotermicznej i halofitowej; 
 zachowanie naturalnych fragmentów obszarów wodnych i wodno-błotnych; 
 zachowanie tworów i składników przyrody nieożywionej.  Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu „Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu” (S-POChK), zajmuje powierzchnię 47 347 ha. Obszar położony jest na obszarze następujących gmin: Oleśnica (5 338 ha) i Pacanów (12 458 ha) oraz części obszarów gmin: Busko-Zdrój (4 172 ha), Nowy Korczyn (6 539 ha), Solec-Zdrój (6 217 ha), Stopnica (9 396 ha), Tuczępy (2 960 ha), Wiślica (267 ha). Na obszarze S-POChK dominują zbiorowiska nieleśne. W dolinach rzek i w okolicach Stopnicy, Solca występują zbiorowiska torfowiskowe, łąkowe z udziałem roślin halofilnych: komonicy skrzydlastostrąkowej, muchotrzewu solniskowego, koniczyny rozdętej. Lasy o charakterze zbliżonym do naturalnego rozwinęły się na siedliskach borów sosnowych, mieszanych w okolicach Tuczęp i Jastrzębca. Teren S-POChK porastają również zbiorowiska bagiennego boru trzcinkowego, subkontynentalnego boru świeżego i boru mieszanego,  a także zarośla krzewiaste z tarniną i leszczyną. W części północno-zachodniej oraz na krańcach południowych spotykać można murawy kserotermiczne z dziewięćsiłem bezłodygowym, miłkiem wiosennym, rojnikiem pospolitym, wisienką stepową, ostnicą włosowatą. Brzegi licznych stawów  i doliny rzeczne wchodzą w skład biocenoz łąkowo-bagiennych, które stanowią siedliska lęgowe dla licznego ptactwa w tym prawnie chronionego i rzadkiego: bociana białego, czapli siwej, czajki, kurki wodnej i innych. Wśród ssaków na tym obszarze występuje rzęsorek rzeczny i wiele gatunków nietoperzy. Głównym kierunkiem działania na terenie S-POChK jest ochrona wód powierzchniowych rzeki Wschodniej i walorów przyrodniczych doliny Wisły. Ważnym zadaniem jest również zabezpieczenie przed antropopresją wód leczniczych i terenów uzdrowiskowych Solca Zdroju i Buska Zdroju. Dokumentem wyznaczającym zakazy oraz zakres ochrony S-POChK jest Uchwała  nr XXXV/621/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. Zgodnie z w/w 
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uchwałą na terenie S-POChK ustala się następujące działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów: 
 zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych, utrzymanie meandrów na wybranych odcinkach cieków; 
 zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek wodnych, polan, wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub też sukcesji; 
 utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych; 
 zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych; 
 ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 
 szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez uznawanie ich za rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne; 
 zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej.  Na w/w obszarach chronionego krajobrazu (SzOChK, S-POChK) zakazuje się: 
 zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 
 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 
 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 
 likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;  Zakazy, wymienione powyżej nie dotyczą: 
 terenów objętych ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu; 
 terenów objętych ustaleniami projektów planów zagospodarowania przestrzennego lub projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dla których przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu; 
  realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których procedura dotycząca oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu; 
 ustaleń warunków zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej oraz obiektów i urządzeń budowlanych niezbędnych do jej użytkowania, pod warunkiem zapewnienia minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej na danym terenie.  Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk Ostoja Szaniecko - Solecka Na terenie gminy Solec-Zdrój znajduje się Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk Ostoja Szaniecko - Solecka o kodzie PLH260034. Ostoja występuje w 18 sołectwach: Chinków, Kików, Zagaje Kikowskie, Ludwinów, Piasek Mały, Piestrzec, Solec-Zdrój, Sułkowice, Strażnik, Świaniary, Włosnowice, Wełnin, Zagórzany, Zagajów, Zielonki, Zborów, Żuków. Ostoja znajduje się w środkowej części Garbu Pińczowskiego oraz południowo - zachodnim fragmencie Niecki Połanieckiej (Płaskowyżu Stanieckim  i Kotlinie Borzykowskiej). Składa się z kilkunastu enklaw z malowniczymi wapiennymi i gipsowymi wzgórzami porośniętymi roślinnością kserotermiczną. Teren poprzecinany jest licznymi ciekami 
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wodnymi, miejscami tworzącymi zabagnione dolinki, w których wykształciły się torfowiska.  W północnej części obszaru znajdują się liczne odsłonięcia gipsów, zwłaszcza wielko krystalicznych oraz liczne formy krasu  powierzchniowego i podziemnego np.: leje, studnie, zapadliska, jaskinie krasowe. Środkowa i południowa część wyróżnia się występowaniem wód mineralnych z wysiękami, którym towarzyszy roślinność halofilna jak np. w okolicach wsi Owczary. Ostoja jest miejscem występowania najcenniejszych siedlisk muraw kserotermicznych i torfowisk węglanowych, łąk solniskowych oraz ciepłych grądów. Jest to teren występowania aż czterech gatunków naturowych: starodub łąkowy Ostericum palustre, języczka syberyjska Ligularia sibirica, obuwik pospolity Cypripedium calceolus, lipiennik Loesela Liparis loeselii.  Zestawienie różnorodności i jakości siedlisk  i gatunków jest unikatowe w skali kraju i Europy. Szacunkowo na terenie ostoi występuje około 1100 gat. roślin naczyniowych, w tym ok.70 gatunków chronionych, 200 gatunków zagrożonych w skali regionu i kraju. Niepowtarzalne są układy krajobrazowe (w tym krasowe). Ostoja zabezpiecza najcenniejsze półnaturalne siedliska związane z występowaniem wapienia i gipsu. Rozległy, zróżnicowany obszar stanowi najważniejszą w regionie ostoję dla dwóch gatunków motyli dziennych – modraszka telejusa Maculinea teleius i modraszka nausitousa Glaucopsyche nausithous. Istotne populacje tworzą tu również czerwończyk nieparek Lycaena dispar i czerwończyk fioletek Lycaena helle. Ostoja stanowi znaczący w skali regionalnej obszar występowania pachnicy dębowej Osmoderma eremita zasiedlającej tu przydrożne i śródpolne wierzby. Jest to także jedna  z najważniejszych w regionie ostoja dla kumaka nizinnego Bombina bombina i traszki grzebieniastej Triturus cristatus, które szczególnie licznie zasiedlają południowe krańce ostoi z zalewanymi corocznie łąkami i kompleksami stawów hodowlanych. Spotkać tam można jeszcze dziewięć innych gatunków płazów oraz znaczące w województwie koncentracje ptaków wodno-błotnych. W tej części obszaru stwierdzono także występowanie piskorza Misgurnus fossilis i kozy Cobitis taenia.  Istniejące formy ochrony przyrody:   • Szaniecki Park Krajobrazowy   • Szaniecki Obszar Chronionego Krajobrazu     • Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu    • Śródleśna Łąka  • Wąwóz Kikowski -   Zagrożenia: 
 Obniżanie poziomu wód gruntowych, osuszanie łąk, melioracje, zapobieganie wylewom wiosennym, regulacja cieków (Kanał Strumień) 
 Zmiana sposobu użytkowania rolniczego - sukcesja wtórna na murawach kserotermicznych  i łąkach 
 Presja urbanizacyjna. 
 Presja przemysłu wydobywczego związanego z pozyskiwaniem kruszyw skalnych 
 Zmiana tradycyjnego użytkowania, czyli zaprzestanie co kilkuletniego obcinania gałęzi wierzb spowoduje zanik tego typu drzewa (sprzyja to powstawaniu próchnowisk) i przyczyni się do znacznego ograniczenia występowania pachnicy dębowej. 
 Wycinanie zasiedlonych drzew i wypalanie dziupli. 
 Ewentualna zmiana gospodarki rybackiej na stawach (Biechów, Słupia Pacanowska, Widuchowa, Służów, Budy, Palonki). 
 Zalesianie łąk, przeznaczanie łąk pod uprawy i stawy hodowlane4.  Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2014 r. został ustanowiony plan zadań ochronnych dla w/w obszaru sieci Natura 2000. Dokładny zakres ustaleń planu jest zawarty w Dzienniku Urzędowym Wojewody Świętokrzyskiego poz. 1449. 
                                                 4 http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&id=638 
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Mapa nr 5: Obszary chronione na terenie gminy Solec-Zdrój 

 Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ Legenda:  
 Użytki ekologiczne 
 Rezerwaty  
 Parki Krajobrazowe  
 Parki Narodowe  
 Obszar Chronionego Krajobrazu  
 Zespoły Przyrodniczo Krajobrazowe  
 Natura 2000 – obszary ptasie  
 Natura 200 Obszary siedliskowe 
 Stanowiska dokumentując      Pomnik przyrody  
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Azbest pozostający do utylizacji na terenie gminy Na terenie gminy Solec-Zdrój występuje ok 268 543 m2 wyrobów azbestowych. Popularnym eternitem pokrytych w gminie są nie tylko część budynków mieszkalnych ale i  gospodarcze. Przeprowadzona na przełomie 2014/2015 roku inwentaryzacja wykazała iż najwięcej wyrobów zawierających azbest znajduje się w sołectwie Piestrzec - 409 794 kg, Zborów -309 386 kg, Wełnin - 264 561 kg, Świniary - 256 322 kg, Kików - 251 764 kg. Najmniej natomiast w sołectwie Kolonia Zagajów – 47531 kg  
Tabela 26 Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Solec-Zdrój w podziale na sołectwa  

L.p. Sołectwo 
Pozostałe do unieszkodliwienia [kg] Liczba mieszkańców 

kg w przeliczeniu na 1 mieszkańca Razem os. fizyczne os. prawne 
1 Chinków 74 190 74 190 0 84 883 
2 Kików 251 764 246 400 5 280 424 594 
3 Kolonia Zagajów 47 531 47 531 0 67 709 
4 Ludwinów 60 979 60 979 0 74 824 
5 Magierów 66 792 66 792 0 96 696 
6 Piasek Mały 205 112 205 277 0 259 792 
7 Piestrzec 409 794 409 794 0 655 626 
8 Solec-Zdrój 183 524 183 524 0 893 206 
9 Strażnik 73 634 73 634 0 114 646 

10 Sułkowice 182 127 182 127 0 226 806 
11 Świniary 256 322 252 296 4 026 335 765 
12 Wełnin 264 561 264 561 0 466 568 
13 Włosnowice 145 706 145 706 0 218 668 
14 Zagaje Kikowskie 75 229 75 229 0 85 885 
15 Zagajów 59 763 59 763 0 113 529 
16 Zagórzany 61 941 60 291 1 650 76 815 
17 Zborów 309 386 308 990 396 703 440 
18 Zielonki 100 650 100 650 0 146 689 
19 Żuków 122 639 119 339 3300 182 674 

RAZEM 2 951 644 2 937 073 14 652 5216 566 
Źródło: Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solec-Zdrój na lata 2015-2032 
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Mapa nr 6: Obszary występowania azbestu oraz pilność jego usunięcia 

  Legenda 
 I stopień 
 II stopień 
 III stopień  Jakość powietrza Zanieczyszczenia powietrza są to wszelkie substancje (gazy, ciecze, ciała stałe), które znajdują się  w powietrzu atmosferycznym, nie będąc ich naturalnymi składnikami lub występując w znacznie zwiększonych ilościach. Generalnie zanieczyszczenia powietrza został podzielone na cztery grupy 1. Gazy i pary związków chemicznych, np. tlenki węgla, (CO, COK), siarki (SO, SOA) i azotu (NOC), fluor (F), ozon (O), radon (Ru), amoniak (NH›), węglowodory i ich pochodne ch1orowe, fenole. 2. Drobne kropelki cieczy, np. kropelki zasad, kwasów, rozpuszczalników. 3. Drobne ciała stałe, np. popioły, pyty, związki metali ciężkich, sadze, stałe związki organiczne, azbest, pestycydy. 4. Mikroorganizmy, których ilość lub rodzaj nie jest charakterystyczny dla naturalnego składu powietrza, makroorganizmy (np. grzyby) wraz z produktami ich metabolizmu.  Jakość powietrza w województwie świętokrzyskim została przedstawiona w dokumencie Ocena, jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2015 sporządzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. Zgodnie z podziałem na strefy zawartym w nowelizacji Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.). 
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W każdej strefie oceny poziomu substancji w powietrzu podawane są ze względu na dwie grupy kryteriów: na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. Województwo Świętokrzyskie podzielono na dwie strefy służące ocenie, jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia ludzi. W przypadku oceny pod kątem ochrony roślin badaniem WIOŚ w Kielcach objął obszar całego województwa  z wyłączeniem miasta Kielce. Gmina Solec-Zdrój zlokalizowana jest w obszarze strefy 
świętokrzyskiej o powierzchni 11601 km2 Wynikiem oceny jest zaliczenie każdej strefy dla wszystkich substancji podlegających ocenie, do jednej z poniższych klas: 

 Klasa A  (D1)  –  jeżeli  stężenia  zanieczyszczenia  na  terenie  strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych (D1); 
 Klasa B - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji; 
 Klasa C (D2), – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku, gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych (D2). W poniższych tabelach przedstawiona klasyfikacja strefy świętokrzyskiej względem poszczególnych zanieczyszczeń.  

Tabela 27: Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej  z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia 

 Źródło: Ocena, jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2015  Strefa świętokrzyska uzyskała klasę C z powodu przekroczeń ponad dopuszczalną częstość stężeń  24 godz. pyłu PM10 a także przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Podobnie jak Kielce, ze względu na niedotrzymanie poziomu celu długoterminowego ozonu, strefa ta otrzymała klasę D2. Dla stref ze statusem klasy C, zgodnie z art. 91 ustawy -P.O.Ś., zarząd województwa opracowuje, a sejmik województwa uchwala program ochrony powietrza, mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. Dla stref, w których przekraczane są poziomy dopuszczalne integralną część programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji stanowić ma plan działań krótkoterminowych.   Ogólne wyniki klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim ze względu na ochronę roślin przedstawia tabela poniżej.  
Tabela 28: Klasy dla strefy świętokrzyskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin  Lp.  Nazwa strefy  Kod strefy Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń 

NOx SO2 O3 
2 Strefa świętokrzyska PL2602 A A A/D2 

Źródło: Ocena, jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2015   

  Nazwa strefy 
 Kod strefy 

Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń 
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni BaP PM2,5 O3 

Strefa świętokrzyska PL2602 A A C A A A A A A C A A 
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Obecnie źródłem zanieczyszczeń powietrza w miejscowości i gminie Solec-Zdrój są przede wszystkim miejscowe źródła energii cieplnej (ogrzewanie piecowe i ogrzewanie z kotłowni lokalnych) oraz komunikacja samochodowa. Do ważniejszych przyczyn występowania zanieczyszczeń powietrza w Solcu-Zdroju zaliczyć należy: 
 urbanizację miejscowości 
 niewłaściwie poprowadzone szlaki komunikacji drogowej (spaliny, kurz, hałas)  
 nieprawidłowo prowadzoną gospodarkę cieplną. W celu zbadania, jakości powietrza w Solcu-Zdrój w 2013 roku przeprowadzono stosowne badania. Badania trwały 32 dni i obejmowały pomiary: SO2, NO3, NO2, O3, pyłu PM10 i PM2,5 wykonywane były przy użyciu automatycznych analizatorów. Wyniki zostały przedstawione w poniższej tabeli:  
Tabela 29: Wyniki badań, jakości powietrza w miejscowości Solec- Zdrój przeprowadzonych w 2013r. Rodzaj zanieczyszczenia Wyniki pomiarów 

Dwutlenek siarki (SO2) 
W czasie wykonywanych pomiarów na terenie Solca-Zdroju stwierdzono średnie stężenie dobowe na poziomie 8,85 µg*m-3, z wahaniami od 22 µg*m-3 do 1,1 µg*m-3 

Tlenki azotu (NO3, NO, NO2) 
W okresie przyjętym do badań średnie stężenie dobowe NO2 w powietrzu wynosiło 16,14 z wahaniami od 7, 90 µg*m-3 do 31,10 µg*m-3 

Ozon (O3) W Solcu-Zdrój w okresie przyjętym do badan średnie dobowe stężenie ozonu wynosiło 81,48 µg*m-3 i wahało się od 41,60 µg*m-3 do 108,50 µg*m-3 ma tendencję do wzrostu. 
Pył zawieszony (PM10, PM2,5) W Solcu-Zdrój średnie stężenie pyłu zawieszonego PM 10 wynosiło 38,36 µg*m-3, z wahaniami od 9,36 µg*m-3 do 119,70 µg*m-3 

Analiza wyników stężenia pyłu zawieszonego PM 10 pozwoliła na stwierdzenie, iż w ciągu 7 dni normy stężenia zanieczyszczenia zostały przekroczone. Nie stwierdzono natomiast progu przekroczenia alarmowego dla 24 godzin, który wynosi 200 µg*m-3 Średnie stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 w okresie przyjętym do badań wynosiło 26,85 µg*m-3, z wahaniami od 6,55 µg*m-3 do 83, 79 µg*m-3 
Źródło: Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza w Solcu-Zdrój Kielce 2013r.  Podsumowanie Przeprowadzone badania zanieczyszczenia powietrza w Solcu-Zdroju wykazały, że pod względem zawartości gazów SO2 i NO2 nie ma żadnych zagrożeń. W przypadku ozonu stwierdzono stosunkowo wysokie stężenia, ale bez przekroczeń dopuszczalnych norm zanieczyszczenia tym gazem. Problemem jest pył zawieszony i to zarówno o średnicy cząstek 10 µm (PM1O), jak i 2,5 µm (PM2,5). 21,9% uśrednionego do 24 godzin czasu przeznaczonego na badania wykazywało przekroczenia norm dopuszczalnych. Dla pyłu PM2,5 średni wskaźnik narażenia został przekroczony w 11 przypadkach, na 32, co stanowi 34,4% Należy rozważyć możliwość prowadzenia dalszych badań, szczególnie dotyczących stężenia ozonu i pyłu PM10 i PM2,5 w kwartalnym interwale czasowym, tzn. jeden miesiąc w każdym kwartale. Pozwoli to na roczną ocenę zanieczyszczeń w miejscowości. Pyły PM10 mają średnicę poniżej 10 mikrometrów i absorbowane są w górnych drogach oddechowych, a także w większych oskrzelach, powodując zwiększenie zachorowalności na choroby układu oddechowego. Pył PM2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą nawet przenikać do krwi zagrażając zdrowiu, przyczyniając się do wzrostu zgonów  w wyniku chorób serca, naczyń krwionośnych, dróg oddechowych oraz raka płuc. W przypadku roślin pył osadzający się na powierzchni liści pochłania światło oraz zatyka aparaty szparkowe, utrudniając fotosyntezę. Docelowa wartość średnioroczna dla pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m3, poziom 
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dopuszczalny 25 µg/m3, a poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji w 2014 r.  26 µg/m3 (od 2015 r. margines tolerancji jest równy 0). Poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji zawartych w powietrzu, ze względu na zdrowie ludzi i ochronę roślin, określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.   Emisja zanieczyszczeń Wprowadzanie substancji do powietrza, takich jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, dwutlenek węgla oraz pył jest wynikiem procesu energetycznego spalania paliw w elektrowniach, elektrociepłowniach, kotłowniach i zakładach przemysłowych. Do pozostałych źródeł należy zaliczyć: 
 Produkcję wyrobów przemysłowych – główne źródło emisji lotnych związków organicznych (LZO) i metanu, a także: SO2, NO2, CO2 oraz pyłów, w tym pyłów metali ciężkich, 
 Transport towarów i ludzi – posiada duży udział w emisjach, CO, CO2, tlenków azotu, 

benzenu, węglowodorów wielopierścieniowych i metali ciężkich, 
 Produkcję rolną – jest źródłem rozproszonej emisji dużej ilości amoniaku, metanu i podtlenku azotu. Związki te wpływają na zmiany kwasowości środowiska i eutrofizację ekosystemów wodnych, 
 Ogrzewanie budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej – jest źródłem znacznej ilości gazów cieplarnianych, a także wielopierścieniowych węglowodorów i dioksyn – substancji terato- i kancerogennych, powstających podczas niskotemperaturowego procesu spalania. Można wyróżnić trzy typy emitorów zanieczyszczeń: 
 Emitory punktowe – np.: elektrociepłownie, ciepłownie, zakłady produkcyjne, spalarnie odpadów, 
 Emitory powierzchniowe – obszary charakteryzujące się występowaniem dużej liczby małych, jednorodnych źródeł emisji, których cechą charakterystyczną jest oddziaływanie w bliskiej odległości od emitora, 
 Emitory liniowe – głównie arterie i węzły komunikacyjne. Istotny wpływ na zasięg występowania zanieczyszczeń mają: temperatura powietrza, kierunek i prędkość wiatru oraz opady atmosferyczne. Warunki klimatyczne wpływają na przenoszenie zanieczyszczeń z dużych, punktowych źródeł emisji (emisja wysoka) czasem na duże odległości, a w przypadku emisji niskiej potęgują negatywne oddziaływania w najbliższym otoczeniu.  Główne źródła zanieczyszczeń powietrza w miejscowości i gminie Solec-Zdrój Do obszarów, które stanowią największe źródło wprowadzanych do powietrza gazów i pyłów należą okolice miejscowości Solec-Zdrój. Na większości obszarów miejscowości przeważa ogrzewanie budynków z małych kotłowni węglowych lub indywidualnych pieców węglowych.  Gęsta zabudowa  z przewagą emitorów o małej wysokości, wąskie ulice o znacznym ruchu samochodowym są przyczyną utrzymywania się substancji i gazów w powietrzu. Istotny wpływ na stan powietrza mają też związki emitowane ze źródeł mobilnych. Niemniej jednak obszar całego województwa zaliczany jest do czystych ekologicznie obszarów kraju, w którym około 66 % stanowią obszary objęte różnymi formami ochrony przyrody.   Osady ściekowe na terenie gminy Sucha masa osadów powstających w oczyszczalniach ścieków na terenie aglomercji Świniary i Solec-Zdrój w 2015 r. wynosiła 32 [Mg s.m./rok]. Ilosć osadów uwodnionych (po procesie prasowania  i składowania) wynosiła natomiast 61,52 t/rok. Poniższa tabela przedstawia dane nt. ilości uwodnionej oraz suchej masy osadów w latach 2013-2015 powstałej na oczyszczalniach scieków  w Świniarach i Wełninie. 
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Tabela 30: Ilości uwodnionej i suchej masy osadów w latach 2013-2015 powstałej na oczyszczalni ścieków w Świniarach i Wełninie [tony]. rok Ilość osadów ściekowych Świniary Ilość osadów ściekowych Wełnin 
 Sucha masa uwodnione Sucha masa uwodniona 

2013 7 10 30 42 
2014 9,1 12,5 24 30 
2015 10 12,52 22 49 

Źródło: Urząd Gminy Solec-Zdrój maj 2016r.   Na terenie oczyszczalni ścieków w Świniarach i Wełninie istnieje potrzeba budowy/ modernizacji instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych.  
Mapa nr 7: Obszary(sołectwa) występowania największej ilości negatywnych zjawisk środowiskowych  

 Źródło: opracowanie własne      
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Analiza ilościowa problemów w sferze gospodarczej  Analizując sferę gospodarczą wzięto pod uwagę negatywne zjawiska dotyczące niskiego stopnia przedsiębiorczości.  
 Tabela 31 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie poszczególnych sołectw Gminy Solec-Zdrój w ewidencji działalności gospodarczej w latach 2012-2015 

  ogółem WZROST/SPADEK   2012 2013 2014 2015 
Chinków 2 2 2 2 0 

Kików 15 13 12 12 -3 
Ludwinów 2 2 2 2 0 
Magierów 5 4 5 5 0 

Piasek Mały 8 8 8 9 1 
Piestrzec 18 15 17 17 -1 

Solec-Zdrój 137 132 137 129 -8 
Strażnik 2 2 1 1 -1 

Sułkowice 8 9 8 8 0 
Świniary 11 12 12 12 1 
Wełnin 18 19 21 21 3 

Włosnowice 8 8 7 6 -2 
Zagaje Kikowskie 1 2 2 1 0 

Zagajów 2 2 3 4 2 
Kolonia Zagajów 1 1 2 2 1 

Zagórzany 4 4 4 4 0 
Zborów 39 39 36 36 -3 
Zielonki 11 11 10 11 0 
Żuków 6 6 5 5 -1 
RAZEM 298 291 294 287 -11 

Źródło: Główny Urząd Statystyczna – Bank Danych lokalnych – czerwiec 2016r.  Analiza liczby zarejestrowanych firm w poszczególnych sołectwach  Łączna liczba firm zarejestrowana w na 31.12.2015 wynosiła 287 w całej gminie. Licząc średnią dla sołectwa podzielono 287/19 sołectw co dało w zaokrągleniu średnio 15 firm/sołectwo. Z analizy wynika, że poniżej średniej jest 15 sołectw:  
 Chinków 
 Kików  
 Ludwinów  
 Magierów  
 Piasek Mały  
 Strażnik 
 Sułkowice 
 Świniary  
 Włosnowice 
 Zagaje Kikowskie  
 Zagajów  
 Kolonia Zagajów 
 Zagórzany 
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 Zielonki  
 Żuków  Liczba nowo powstałych podmiotów w latach 2013-2015 w sołectwach gminy Solec-Zdrój Potencjał przedsiębiorczości to nie tylko potencjał istniejących podmiotów gospodarczych, ale też potencjał postawy przedsiębiorczej wśród mieszkańców, a więc gotowość do podejmowania aktywności z własnej inicjatywy. Potencjał istniejących przedsiębiorstw jest pośrednim wskaźnikiem obrazującym lokalne szanse na znalezienie zatrudnienia. Natomiast od potencjału postawy przedsiębiorczej zależy gotowość do podejmowania ryzyka: przekwalifikowywania się, poszukiwania lepszej pracy oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej.  

Tabela 32:  Liczba nowo powstałych podmiotów gospodarczych w poszczególnych sołectwach  gminy Solec-Zdrój w latach 2013-2015  
 2013 2014 2015 

Chinków 0 0 1 
Kików 0 2 0 
Magierów 0 2 0 
Piestrzec 0 2 0 
Solec-Zdrój 4 9 3 
Strażnik 0 1 1 
Sułkowice 1 0 0 
Świniary 0 0 2 
Wełnin 2 2 1 
Włosnowice 0 1 0 
Zagaje Kikowskie 1 0 0 
Zagajów 0 1 1 
Kolonia Zagajów 0 1 0 
Zborów 2 2 4 
Zielonki 0 0 1 

Źródło: Główny Urząd Statystyczna – Bank Danych lokalnych – czerwiec 2016r  W ostatnich trzech latach najwięcej podmiotów gospodarczych został zarejestrowanych na terenie sołectw Solec-Zdrój, Zborów i Wełnin.   Analiza lokalizacji obiektów noclegowo-gastronomicznych  Metodologia: na podstawie danych Urzędu Gminy Solec-Zdrój przeprowadzono analizę liczby obiektów noclegowo-gastronomicznych (gospodarstwa agroturystyczne, restauracje, bary, pizzerie, pensjonaty, schroniska, itp.) w poszczególnych sołectwach gminy. W 6 sołectwach zidentyfikowano tego typu obiekty są to: Kików, Solec-Zdrój, Zagórzany, Zborów, Zielonki, Włosnowice.  Znaczenie wody siarczkowej w rozwoju Solca  Solec to jedno z najmniejszych uzdrowisk w kraju. Najważniejszym z atutów uzdrowiska jest woda siarczkowa, najsilniejsza w kraju i jedna z najsilniejszych w Europie. Od ponad 200 lat do Solca przyjeżdża wielu pacjentów – to co ich przyciąga to siarkowodór, będący obok siarczków i wodorosiarczków głównym czynnikiem leczniczym. Stwierdzono ponad wszelką wątpliwość zbawienne działanie solanki w schorzeniach obwodowego układu nerwowego, a także  w zatruciach metalami ciężkimi.   
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Tereny  poprzemysłowe na terenie sołectwa Solec-Zdrój 
 
Choć wydawałoby się, że w przypadku uzdrowiska sprawa zagospodarowania terenów 
poprzemysłowych powinna być prosta i marginalna – to jednak w przypadku tak 
specyficznego uzdrowiska jak Solec – Zdrój stanowi to pewien problem. Swój udział w tym 
mają burzliwe losy Solca i przekształcenia własnościowe jakie miały tu miejsce.  
 Solec – Zdrój od wieków znany był z występujących tu złogów soli. Już w początkach 
XIX wieku pisano o odkryciu na tym terenie wód mineralnych zawierających chlorki i 
siarczany leczące głownie reumatyzm i wysypki skórne. Ówczesny właściciel Solca – Karol 
Godefroy wybudował szyb do wydobywania wody oraz drewniane łazienki do kąpieli i dom 
dla kuracjuszy. Zakład zdrojowy, funkcjonujący początkowo jako własność spółki, przeszedł 
pod zarząd braci Romualda i Włodzimierza Daniewskich i aż do 1951 roku Zakład Zdrojowy 
funkcjonował jako przedsiębiorstwo prywatne. Jednak druga wojna światowa odcisnęła na 
nim swoje piętno. Część budowli i urządzeń została zniszczona, a park zdrojowy 
zdewastowany. Po przejęciu obiektów uzdrowiskowych przez Przedsiębiorstwo Państwowe 
Busko – Solec, zapomniany zakład, leczący głownie pracowników rolnych, aż do 2000 roku 
funkcjonował jako satelita renomowanego Buska – Zdroju, mimo, iż jest zasobny w wody 
mineralne jak mało które uzdrowisko nie tylko w kraju ale i za granicą. Wprawdzie w 1998 
roku na skutek wyroku NSA Zakład Zdrojowy wrócił do rodziny Daniewskich, ale 
długoletnie zaniedbania, brak kapitału i transformacje przełomu wieku obiły swoje piętno na 
kondycji zakładu. Zapewne te trudności sprawiły, iż w grudniu 2011 roku obiekty 
uzdrowiskowe, wraz z firmą Uzdrowisko Solec – Zdrój spółka z.o.o., zostały sprzedane 
nowym właścicielom – Marcie i Czesławowi Sztukom. Obecnie przedsiębiorstwo funkcjonuje 
pod nazwą Uzdrowisko Solec – Zdrój M. i Cz. Sztuk sp. j. Dawny zakład zdrojowy jest 
wprawdzie remontowany, ale już jako przedsiębiorstwo typowo prywatne – bez misji na rzecz 
generalnego rozwoju uzdrowiska jako całości. Wstęp do dawnego parku zdrojowego 
ograniczony został jedynie dla klientów spółki.  
 Taka sytuacja wymusza podjęcie działań na rzecz zaktywizowania miejscowości, 
pełnego wykorzystania jej walorów, zagospodarowania przestrzeni publicznej i utworzenie 
urządzeń uzdrowiskowych m.in. parku zdrojowego, miejsc do ćwiczeń ( ścieżki zdrowia), 
miejsc spoczynkowych, placów zabaw i terenów zieleni. Tylko zakrojone na szeroką skalę 
spójne działania prouzdrowiskowe pozwolą na przywrócenie temu zdegradowanemu terenowi 
świetności i pełnemu wykorzystaniu jego walorów.    
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Analiza ilościowa problemów w sferze przestrzenno-funkcjonalnej Analizując sferę przestrzenno-funkcjonalną wzięto pod uwagę negatywne zjawiska dotyczące niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych. 
 Mapa nr 8: Lokalizacja Gminy Solec-Zdrój na tle kraju, województwa świętokrzyskiego i powiatu kieleckiego 

  
Źródło: opracowanie własne 
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Gospodarka wodno-ściekowa Metodologia: wzięto pod uwagę czy problem dot. gospodarki ściekowej został rozwiązany. Nie analizuje się gospodarki wodnej, gdyż Gmina w 98% zwodociągowana.  
Tabela 33 Wskaźniki zwodociągowania Gminy Solec-Zdrój wg stanu na 21.04.2016 

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary 
Stan na terenie Gminy 

Stan na terenie Solca -Zdrój 
1. Wskaźnik zwodociągowania gminy % 98 100 
2. Długość sieci wodociągowej rozdzielczej km 101,2 11,9 
3. Podłączenia wodociągowe prowadzące do budynków mieszkalnych szt. 1488 280 
4. Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych m3/mieszk./rok 21 33 

Źródło: Urząd Gminy Solec-Zdrój  Tabela 34 Wskaźniki skanalizowania Gminy Solec-Zdrój wg stanu na 21.04.2016 
L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Wskaźnik na terenie gminy 

1. Wskaźnik skanalizowania gminy/miejscowości % 75 
2. Długość sieci kanalizacji sanitarnej km 80,86 
3. Podłączenia kanalizacyjne prowadzące do budynków mieszkalnych szt. 974 
4. Ilość zbiorników bezodpływowych na ścieki szt. 380 
5. Ścieki odprowadzane do kanalizacji m3 /mieszk./rok 19 

Źródło: Urząd Gminy Solec-Zdrój  
Tabela 35 Analiza poszczególnych sołectw Gminy Solec – Zdrój  pod kątem posiadanej infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej wg stanu na 21.04.2016 

l.p. Sołectwo WODOCIĄG [TAK/NIE/CZĘŚCIOWO] 
KANALIZACJA [TAK/NIE/CZĘŚCIOWO] 

GAZ [TAK/NIE/CZĘŚCIOWO] 1. Chinków TAK NIE NIE 
2. Kików TAK TAK TAK 
3. Kolonia Zagajów TAK NIE NIE 
4. Ludwinów TAK NIE NIE 
5. Magierów TAK TAK TAK 
6. Piasek Mały TAK NIE TAK 
7. Piestrzec TAK TAK TAK 
8. Solec-Zdrój TAK TAK TAK 
9. Strażnik TAK NIE NIE 

10. Sułkowice TAK NIE TAK 
11. Świniary TAK TAK NIE 
12. Wełnin TAK TAK TAK 
13. Włosnowice TAK TAK TAK 
14. Zagaje Kikowskie TAK NIE TAK 
15. Zagajów TAK NIE NIE 
16. Zagórzany TAK NIE NIE 
17. Zborów TAK TAK TAK 
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18. Zielonki TAK TAK NIE 
19. Żuków TAK TAK TAK 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Solec-Zdrój  9 sołectw zakwalifikowano jako te, które nie mają rozwiązanego problemu związanego z gospodarką ściekową, tj.: Chinków, Kolonia Zagajów, Piasek Mały, Strażnik, Sułkowice, Ludwinów, Zagaje Kikowskie, Zagajów, Zagórzany.   Poza budową nowych odcieków kanalizacji w sołectwach w/w istnieje potrzeba rozszerzenia istniejącej sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Kików, Piestrzec, Wełnin, Zborów, Solec-Zdrój.  Gmina Solec-Zdrój posiada dwie oczyszczalnie ścieków, których charakterystykę zawarto w tabeli poniżej. Część gospodarstw domowych w gminie posiada wewnętrzną instalację kanalizacyjną odprowadzającą ścieki do zbiorników (tzw. szamba). Pojedyncze gospodarstwa korzystają również z przydomowych oczyszczalni ścieków. Na oczyszczalniach należy wybudować infrastrukturę do zagospodarowania osadów ściekowych.  
Tabela 36: Oczyszczanie ścieków komunalnych na terenie Gminy Solec-Zdrój Nazwa/lokalizacja RLM (liczba) Dociążenie % 

WEŁNIN 5220 85 
ŚWINIARY 2995 70 

Źródło: Urząd Gminy Solec-Zdrój   Infrastruktura drogowa Przez teren gminy przebiegają drogi o różnej kategorii (od dróg krajowych - do gminnych). Brak jest w Gminie dróg wojewódzkich. Poniższy wykres prezentuj długość poszczególnych dróg na terenie gminy.  
 Wykres 3: Drogi na terenie gminy Solec-Zdrój 

60%
37%

3%
drogi gminne drogi powiatowe drogi krajowe

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Solec-Zdrój   Część dróg na terenie gminy wymaga modernizacji, naprawy. Istnieje również potrzeba modernizacji infrastruktury około drogowej – budowa chodników, wymiana oświetlenia. Drogi wymagające modernizacji na terenie gminy: Solec-Zdrój Drogi istniejące: 
 Ul. Kościuszki 
 Ul. 1 Maja 
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 Ul. Kościelna 
 Ul. Polna 
 Ul. Solna 
 Ul. Nad Stawem 
 Ul. Ogrodowa 
 Ul. Targowa 
 Droga nr 384022T od Ul. Kościuszki w kierunku południowo-wschodnim 
 Droga nr 384029T Solec-Zdrój-Zborów 
 Droga nr 384014 T Zborów-Janów  Drogi planowane do budowy: 
 Droga gminna od ul. Kościuszki do ul. Partyzantów (od Basenów Mineralnych obwodnica w kierunku drogi krajowej nr 79) 
 Droga łącząca ul Partyzantów z ul. Krakowską 
 Droga łącząca ul. Krakowską z ul. 1 Maja (wjazd obok ośrodka zdrowia) 
 Droga gminna łącząca ul. Leśną z ul. Partyzantów  Sułkowice  
 Droga nr 384002T Sułkowice –Kolonia Zagajów  na odcinku Sułkowice przez wieś  Zabytki wpisane do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego Na terenie gminy Solec-Zdrój znajdują się zabytki widniejące w rejestrze zabytków województwa świętokrzyskiego są to:  

Tabela 37 Wykaz zabytków wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego na terenie Gminy Solec-Zdrój Miejscowość Zabytek Numer w rejestrze 
Solec-Zdrój cmentarz par., nr rej.: 1156 z 31.08.1992 A 69 

Świniary 
Zespół kościoła par. pw. św. Stanisława: -kościół, nr rej.: 404 z 15.01.1957 oraz 150 z 23.06.1967 ogrodzenie, nr rej.: 150 z 23.06.1967 A.68/1 
cmentarz par., nr rej.: 1178 z 01.06.1993 A.69 

Zborów 

zespół pałacowy, nr rej.: 139 z 22.06.1967: - pałac, nr rej.: 224 z 02.10.1956  - spichlerz, nr rej.: 795 z 08.02.1958  - mur ze strzelnicami,   - brama na dziedziniec gospodarczy,  - gorzelnia, nr rej.: 796 z 08.02.1958 - park, decyzja WUOZ Ki – 4401 /880, 1029/08 z dnia 2008.04.03 A 70/1-6 
Źródło: Rejestr zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego  Część zabytków wymaga renowacji, konserwacji i odnowienia.   Zagospodarowanie czasu wolnego Na terenie gminy brakuje obszarów gdzie mieszkańcy mogliby się spotykać i integrować. Obszary na terenie gminy wymagające zagospodarowania to: Solec-Zdrój 

 Skwer u zbiegu ulic Partyzantów i Poprzecznej  
 Rogatka  u zbiegu ulic: Sienkiewicza, Kościelnej i ogrodzenia Cmentarza  
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 Terenu wokół budynku Urzędu Gminy Solec- Zdrój  
 Terenu u zbiegu ulic Krakowskiej i Kościuszki  
 Plac przy ulicy Krakowskiej  
 Teren przy budynku szkoły 
 Teren obok Zalewu Zborów 
 Park   Dostęp do infrastruktury kulturalnej w poszczególnych sołectwach  Na terenie Gminy potrzeby kulturalne mieszkańców zaspokaja Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdrój (w którego strukturach działa Biblioteka Publiczna), Urząd Gminy. W/w instytucje organizują liczne spotkania oraz wydarzenia kulturalne. Dodatkowo na terenie gminy działa kilka świetlic/obiektów kultury, w których mieszkańcy spędzają czas i biorą udział w spotkaniach kulturalnych. W chwili obecnej budynek Gminnego Centrum Kultury nie zaspakaja w pełni potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jego powierzchnia nie pozwala na rozszerzenie oferty kulturalnej. Zarówno Centrum Kultury jak i biblioteka oferuje szereg działań kulturalnych dla mieszkańców gminy, kuracjuszy turystów. Wśród nich należy wymienić m.in.: 
 Organizację warsztatów (muzycznych, plastycznych). 
 Organizacja spotkań tematycznych. 
 Organizacja spotkań ze znanymi osobami. 
 Wieczory poetyckie, festyny spotkania.  Gminna Biblioteka Publiczna  Biblioteka zlokalizowana jest w pomieszczeniach należących do Parafii. Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnościami jest praktycznie niemożliwy. Warunki lokalowe nie pozwalają bibliotece w pełni realizować swojej oferty kulturowej i docierać z nią do wszystkich mieszkańców gminy. Instytucja od lat organizuje dla mieszkańców gminy m.in. wieczory poetyckie, wycieczki do Biblioteki dzieci z przedszkola, Dzień Matki – zajęcia plastyczne i wystawy prac, spotkania pt. „Cała Polska czyta Dzieciom” – czytanie baśni, Czytanie trylogii H. Sienkiewicza, warsztaty recytatorskie dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, konkursy recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”. Biblioteka posiada obecnie 18416 woluminów. W 2014 roku z oferty biblioteki skorzystało 313 osób – czytelnicy, uczestnicy wieczorków poetyckich itp. (najwięcej 92 osoby to uczniowie). Niepokojącym sygnałem jest ciągle malejąc liczba czytelników na terenie gminy.  

Wykres 4: Czytelnicy biblioteki w 2014r. 

6

92

37 46
29

12 23 38 32

 Źródło: Urząd Gminy Solec-Zdrój   
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Gminne Centrum Kultury Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju ma swoją siedzibę przy ul. Partyzantów 8b. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 576/2. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 295 m2. W GCK funkcjonują liczne koła zainteresowań (taneczne, muzyczne, sportowe, językowe). Z zasobów lokalowych GCK korzystają również stowarzyszenia, funkcjonuje tu również klub seniora. GCK jest organizatorem szeregu wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Centrum Kultury organizuje m.in.  
 Koncert pieśni patriotycznej 
 Przedstawienia teatralne (np. sceniczna adaptacja kaczki dziwaczki) 
 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Solcu - Zdroju  GCK jest również organizatorem Ogólnopolskiego Festiwal Muzyki Akordeonowej „Harmonia Zdrowia i Muzyki”. Skromne zasoby lokalowe i coraz większe zainteresowanie wydarzeniem nie pozwalają na profesjonalną organizację tej imprezy (brak odpowiedniego miejsca). W Gminnym Centrum Kultury prowadzone są również liczne zajęcia dla najmłodszych mieszkańców gminy. Istnieje jednak duża potrzeba rozszerzenia oferty kulturalnej. Rodzaj zajęć oraz liczbę osób w nich uczestniczących obrazuje poniższa tabela.  

 Tabela 38: Wykaz zajęć organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju wg stanu na 24.04.2016r. L.p. Nazwa koła zainteresowań Liczba osób uczęszczających 
1. Kółko muzyczne 34 
2. Kółko teatralne 28 
3. Kółko taneczne 16 
4. Kółko plastyczne 12 
 Razem 90 

Źródło: Urząd Gminy Solec-Zdrój   Dodatkowo w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury rocznie uczestniczy ok – 2000 osób Problemy lokalowe GCK w Solu-Zdroju mogą zostać rozwiązane. Niedawno zakupiony został budynek wraz z działką nr 676/3 przylegający bezpośrednio do budynku GCK. Obiekt ten jednak wymaga kompleksowej przebudowy z uwagi na jego zły stan techniczny, jak również niespełnianie warunków technicznych dla budynków użyteczności publicznej. Przebudowa powyższego budynku ma zapewnić miejsce dla biblioteki publicznej, która będzie mogła poszerzyć swoją ofertę kulturalną, muzycznego koła zainteresowań i klubu seniora. Modernizacja obiektu pozwoli rozszerzyć ofertę kulturalną (m.in. powstanie sala wystawiennicza, która będzie umożliwiała prowadzenie wystaw, malarstwa, fotografii, rękodzieła itp.) Łącznie z oferty kulturalnej na terenie gminy korzysta obecnie ok 2403 osoby.  Utrudniony dostęp do kultury na terenie gminy mają bez wątpienia osoby niepełnosprawne. Budynki w których znajdują się zarówno Biblioteka jak i centrum Kultury nie są odpowiednio przystosowane. Istnieje potrzeba zwiększenia jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie do niej dostępu m.in. poprzez rozbudowa budynku GCK przy ul. Partyzantów na potrzeby działalności GCK, przebudowę sali sportowej na salę widowiskową ze sceną, wejściem głównym z szatnią i toaletą dla niepełnosprawnych. oraz zakup sceny mobilnej umożliwiającej organizację dużych wydarzeń dla wszystkich mieszkańców gminy.  Dostęp do infrastruktury sportowej Analizując dostęp do infrastruktury sportowej należy stwierdzić, że najmniejszy jest na terenie  sołectw: Chinków, Kolonia Zagajów Ludwinów, Magierów, Piasek Mały, Zagaje Kikowskie, Zagórzany, Zielonki Żuków.   
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Tabela 39 Analiza infrastruktury sportowej dostępnej w poszczególnych sołectwach Gminy Solec-Zdrój 
L.p. Sołectwo BOISKA BASEN 
1. Chinków   2. Kików TAK  3. Kolonia Zagajów   4. Ludwinów   5. Magierów   6. Piasek Mały   7. Piestrzec TAK  8. Solec-Zdrój TAK TAK 
9. Strażnik TAK  10. Sułkowice TAK  11. Świniary TAK  12. Wełnin TAK  13. Włosnowice TAK  14. Zagaje Kikowskie   15. Zagajów TAK  16. Zagórzany   17. Zborów TAK  18. Zielonki   19. Żuków   Źródło: Analiza własna na podstawie danych Urzędu Gminy Solec-Zdrój, stan na: kwiecień 2016  Analiza ilościowa problemów w sferze technicznej Analizując sferę techniczną wzięto pod uwagę negatywne zjawiska dotyczące degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.    Potrzeby w zakresie modernizacji infrastruktury szkolnej  Na terenie gminy Solec-Zdrój w chwili obecnej funkcjonują następujące placówki oświatowe: Przedszkola:  1. Samorządowe Przedszkole w Solcu-Zdroju 2. Punkt Przedszkolny w Zborowie Szkoły Podstawowe: 1. Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju 2. Szkoła Filialna w Wełninie 3. Szkoła Podstawowa w Zborowie 4. Szkoła Filialna w Kikowie Gimnazjum: 1. Samorządowe Gimnazjum im Jana Pawła II w Solcu-Zdroju       
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Tabela 40 Liczba uczniów w poszczególnych szkołach na terenie Gminy Solec-Zdrój 
Placówka 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 po rekrutacji 

Zes
pół

 Szk
ół w

 
Solc

u-Z
dro

ju 
Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju 161 146 161 160 148 

Szkoła Filialna w Wełninie 28 36 40 44 44 
Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II 167 163 166 154 140 

Samorządowe Przedszkole w Solcu-Zdroju 47 50 42 40 49 

Zes
pół

 Pu
blic

zny
ch 

Plac
ów

ek 
Ośw

iato
wyc

h w
 

Zbo
row

ie 

Szkoła Podstawowa w Zborowie 129 118 118 121 125 
Szkoła Filialna w Kikowie 24 25 27 30 26 

Punkt Przedszkolny w Zborowie 20 25 19 15 25 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Zespołu Obsługi Szkół czerwiec 2016r  Przedszkola, szkoły i gimnazja dysponują budynkami o różnym wieku, wszystkie użytkowane przez placówki oświatowe budynki wymagające przeprowadzenia podstawowych prac modernizacyjnych, trzy obiekty wymagają termomodernizacji. W ostatnich latach dzięki unijnym funduszom dokonano remontów i modernizacji wielu budynków oświatowych oraz realizowano szereg projektów, które wpłynęły na zwiększenie oraz unowocześnienie bazy dydaktycznej. Nadal jednak baza lokalowa oraz wyposażenie placówek wymaga znacznych nakładów.   Szkoła Filialna w Wełninie Budynek szkoły wymaga bardzo dużego nakładu pracy i funduszy. W budynku należy przeprowadzić termomodernizację m.in. wymienić nieszczelne okna. Sale lekcyjne należy odnowić – pomalować, zakupić nowe stoliki, ławki, szafki, wymienić gumoleum. Korytarz oraz łazienki również należy odnowić oraz wyremontować.   Szkoła Podstawowa w Solcu – Zdroju Budynek szkoły należy wyremontować oraz poddać termomodernizacji. Podstawowy zakres prac: 

 wymiana wykładzin (linoleum) na korytarzu I piętra i parteru,  
 wymiana wszystkich drzwi i futryn,  
 wymiana okien, 
  malowanie sal i korytarzy, 
 zerwanie boazerii na korytarzach,  
 remont archiwum szkolnego,  
 wymiana gumoleum wraz z listwami w salach lekcyjnych,  
 wymiana wykładziny w kąciku zabaw,  
 remont klatki schodowej wewnątrz budynku,  
 wymiana mebli w salach lekcyjnych.  Samorządowe Gimnazjum Budynek należy poddać termomodernizacji i modernizacji m.in. wyremontować schody wejściowe, sale lekcyjne oraz korytarze. Należy odmalować i wymienić  gumoleum wraz z listwami. W kuchni istnieje potrzeba wymiany drzwi. Stare nieszczelne okna dachowe w pracowniach: biologicznej, geograficznej, informatycznej i bibliotece szkolnej należy wymienić.  
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 Szkoła Podstawowa w Zborowie Budynek należy poddać termomodernizacji m.in. wymienić piec, wymienić instalację centralnego ogrzewania oraz grzejniki, wykonać ocieplenie i elewację, wymienić okna i drzwi. Należy również wykonać remont lub przebudowę dachu. Wykonać parking oraz chodniki wokół szkoły.  Szkoła Filialna w Kikowie  Budynek należy poddać termomodernizacji m.in. wymienić piec, wymienić instalację centralnego ogrzewania oraz grzejniki, wymienić okna. W budynku należy również wykonać ocieplenie i odnowić elewację. Należy również wykonać remont lub przebudowę dachu.  Wszystkie placówki należy również doposażyć w pomoce dydaktyczne przede wszystkim w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, który umożliwi szersze zastosowanie technologii TIK w procesie nauczania. Rozbudować infrastrukturę sportową.  
Zdjęcie nr  1 Szkoła w Kikowie 

 Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o.  Potrzeba adaptacji/doposażenia infrastruktury zdrowotnej Dostęp do świadczeń medycznych w gminie Solec-Zdrój zapewnia Przechodnia ESKULAP Sp. z o.o. znajdująca się przy ul. 1- go Maja. W przychodni przyjmuje 4 lekarzy: specjalista medycyny rodzinnej, pediatra, specjalista ginekolog – położnik, lekarz chorób wewnętrznych oraz sześć pielęgniarek. Poniższa tabela przedstawia liczbę osób zapisanych do przychodni z podziałem na płeć.  
Tabela 41: Liczba osób zapisanych do ośrodka zdrowia Grupy wiekowe Mężczyźni Kobiety 

0 – 6 157 148 
6-16 193 192 
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16 – 19 93 108 
20- 65 1188 1237 

Powyżej 65 290 478 
Razem 1921 2163 

Źródło: Przychodnia ESKULAP Sp. z o.o. marzec 2016r.  Najliczniejszą grupą osób zapisanych do ośrodka zdrowia są osoby od 20 do 65 roku życia oraz osoby po 65 roku życia. Łącznie do ośrodka zdrowia zapisanych jest 4084 osób, czyli 79,41% mieszkańców Gminy Solec-Zdrój. 
Wykres 5: Liczba osób zapisanych do ośrodka zdrowia 

0 - 6 7-16 16 - 19 20- 65 Powyżej 65

157 193 93

1188
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Mężczyźni Kobiety

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Solec-Zdrój  Przychodnia wyposażona jest w podstawowy sprzęt medyczny istnieje jednak potrzeba zakupu dodatkowego sprzętu (Defibrylatora, USG z głowicą dopochwową, KTG) oraz modernizacji budynku przychodni - budowa windy, zamontowanie klimatyzacji w gabinetach. Istnieje również potrzeba zinformatyzowania wszystkich gabinetów oraz zakup wyposażenia do poczekalni, termomodernizacja budynku wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, jak również wybudowanie parkingu dla pacjentów. Analizując dane dotyczące służby zdrowia należy stwierdzić iż dostęp do niej mają zapewniony wszyscy mieszkańcy gminy. Jednak bezwzględnie należy doposażyć ośrodek oraz dokonać prac modernizacyjnych budynku.  Adaptacja/rozbudowa obiektów kultury Budynek na działce nr 676/3 (budynek przeznaczony na cele kulturalno – edukacyjne) Budynek trzykondygnacyjny o pow. ok 400 m2 (stan surowy). W chwili obecnej budynek wymaga kompleksowej przebudowy z uwagi na jego zły stan techniczny, jak również niespełnianie warunków technicznych dla budynków użyteczności publicznej. W budynku należy zamontować m.in. okna, drzwi wykonać węzły sanitarne, oświetlenie energooszczędne ogrzewanie i klimatyzację. Niezbędna jest wymiana dachu. Ściany wewnątrz budynku są nieotynkowane, posadzki nierówne.        
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Zdjęcie nr  2 : Gminne Centrum Kultury w Solcu- Zdroju z budynkiem przyległym 

 Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o.  Potrzebę rozbudowy oferty kulturalnej potwierdzają również dane dotyczące ruchu turystycznego w powiecie buskim. Według danych GUS w ciągu ostatnich lat, o ponad 150 tys. osób zwiększyła się liczba turystów i kuracjuszy odwiedzających powiat buski. W przygotowanym przez Główny Urząd Statystyczny zestawieniu sprzedaży miejsc hotelowych, powiat buski zajął 24 miejsce w kraju. Wyprzedził m.in. Toruń, czy Katowice, nieznacznie ustępując miejsca Sopotowi i Nowemu Targowi. Turyści odwiedzający województwo w 2014r. najczęściej korzystali z noclegów w Kielcach – 122,3 tyś (25,6% ogółu korzystających) w powiecie kieleckim 98-8 tyś. (20,7% ogółu) a także w powiecie buskim – 79,9 tyś (16,1%). Podobnie jest z turystami z zagranicy. Goście z zagranicy na miejsce swojego pobytu wybierali najczęściej Kielce (44,4%) oraz powiat buski (12,6%).  
Mapa nr 9: Udzielone noclegi w turystycznych obiektach noclegowych na 1000 ludności w 2014r. 

 Źródło: Turystyka w województwie świętokrzyskim US w Kielcach 
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 Na terenie gminy funkcjonują również świetlice gdzie mieszkańcy mogą spotykać się i spędzać czas, które również wymagają modernizacjim.in. 
 Tabela 42: Obiekty kultury i integracji na terenie gminy Solec - Zdrój 

  
SOŁECTWO BUDYNEK STRAŻNICY OSP  BUDYNEK ŚWIETLICY  

STRAŻNICA OSP I ŚWIETLICA STANOWIĄ JEDEN BUDYNEK  
SOŁECTWO NIE POSIADA TEGO TYPU BUDYNKÓW  

1. Chinków       X 
2. Kików TAK       
3. Kolonia Zagajów       X 
4. Ludwinów       X 
5. Magierów       X 
6. Piasek Mały   TAK     
7. Piestrzec TAK       
8. Solec-Zdrój TAK TAK TAK   
9. Strażnik       X 
10. Sułkowice   TAK     
11. Świniary TAK       
12. Wełnin       X 
13. Włosnowice   TAK     
14. Zagaje Kikowskie       X 
15. Zagajów       X 
16. Zagórzany   TAK     
17. Zborów TAK       
18. Zielonki       X 
19. Żuków   TAK     

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Solec-Zdrój  Podsumowanie diagnozy W wyniku diagnozy jako obszary zdegradowane (w każdym przypadku zidentyfikowano zjawiska kryzysowe w sferze społecznej oraz przynajmniej jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej) Jako obszary zdegradowane uznano sołectwa: 
 Solec-Zdrój 
 Kików 
 Zborów 
 Wełnin 
 Pistrzec 
 Świniary 
 Włosnowice   



Program Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 
   

 
 

Strona 64 z 175 

3. Pogłębiona diagnoza obszarów rewitalizacji 
Jako obszary rewitalizacji wytypowano fragmenty 4 sołectw: Solec-Zdrój, Zborów, Wełnin, Kików  Solec-Zdrój Uzasadnienie wskazania sołectwa Solec-Zdrój jako obszaru zdegradowanego: Solec-Zdrój stanowi serce i centrum gminy, o czym świadczy chociażby lokalizacja najważniejszych instytucji publicznych: Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Gminne Centrum Kultury, Bank, Zespół Szkół, Poczta. Na terenie sołectwa znajdują się 4 obiekty branży uzdrowiskowej. Tu równie z znajduje się największa ilość działających przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń. Jednocześnie, z uwagi na najważniejsze znaczenie w rozwoju gminy Solec-Zdrój, gromadzi największą liczbę sprzeczności  i konfliktów rozwojowych, które prowadzą do degradacji technicznej i kumulacji negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych.   Zidentyfikowane problemy społeczne:  

 19 rodzin (47 osób) z terenu sołectwa korzystało w 2015 roku z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 
 Na terenie sołectwa odnotowywana jest największa ilość przestępstw i wykroczeń. 
 25 osób z terenu sołectwa Solec-Zdrój na koniec 2015r. było zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku Zdroju jako osoby bezrobotne (2 miejsce w gminie, 16% ogółu zarejestrowanych w gminie, 4% mieszkańców sołectwa). 
 Obszar sołectwa zamieszkuje niewielka ilość osób młodych do 19 roku życia (zaledwie 19% ogółu mieszkańców sołectwa). 
 Wzrasta na terenie sołectwa Solec-Zdrój liczba osób w wieku seniora (o 32 osoby w ciągu ostatnich 4 lat) –obecnie wynosi 180 osób tj. 20,9% ogółu mieszkańców sołectwa. 
 4 rodziny z terenu sołectwa korzystają z pomocy ośrodka tytułem bezrobocia oraz 2 rodziny  tytułem ubóstwa. 
 Wzrosła liczba  rodzin w sołectwie korzystających z pomocy ośrodka z powodu niepełnosprawności. Obecnie jest to 6 rodzin (1 miejsce w gminie). 
 Z powodu długotrwałej bądź ciężkiej choroby z pomocy ośrodka korzysta 5 rodzin z terenu sołectwa Solec-zdrój co stanowi 11% ogółu korzystających. 
 1 rodzina z Solca-Zdroju otrzymuje wsparcie z powodu alkoholizmu oraz 1 z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych. 
 Od lat nie zmienia się liczba rodzin pobierających zasiłki stałe, celowe, okresowe. W 2015 roku 5 rodzin pobierało zasiłek stały oraz 5 rodzin zasiłek celowy. Nikt nie pobierał zasiłku okresowego. 
 Istnieje potrzeba doposażenia Ośrodka Zdrowia w Solcu - Zdroju w niezbędny sprzęt do świadczenia wysokiej jakości usług medycznych i zwiększania ich zakresu. 
 Dostęp do obiektów kultury a tym samym oferty kulturalnej na terenie sołectwa/gminy jest mocno ograniczony dla osób niepełnosprawnych. 
 Istnieje potrzeba rozbudowy oferty kulturalnej na terenie sołectwa. 
 Uczniowie szkoły podstawowej z terenu sołectwa nie potrafią wykorzystać wiedzy z zakresu świadomości językowej (odmiana rzeczownika przez przypadki). Mają trudności z odbiorem tekstów kultury ze świadomością ich specyfiki, odczytywaniem sensu utworu. Popełniają błędy językowe, ortograficzne, interpunkcyjne. 
 Uczniom gimnazjum najwięcej problemów sprawiły zadania sprawdzające funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej oraz zadania dotyczące chronologii historycznej. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie wymagające oceny prawdziwości przybliżeń dwóch pierwiastków na podstawie podanej informacji, a z chemii – rozumowania i zastosowania nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. We wszystkich 
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językach obcych nowożytnych, tak na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, największą trudność sprawiło zdającym poprawne stosowanie środków językowych.  Potencjały w sferze społecznej: Na terenie sołectwa są zarejestrowane 4 organizacje pozarządowe: 
 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Solec Zdrój” 
 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej 
 Gminny Klub Sportowy „ŹRÓDŁO” w Solcu-Zdroju 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu-Zdroju 398 uczniów chodziło w roku szkolnym 2015/16 do Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju w tym do : 
 Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju- 160 uczniów 
 Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II-154 uczniów 
 Samorządowego Przedszkola w Solcu-Zdroju- 40 dzieci   Zidentyfikowane problemy środowiskowe: 
 W sołectwie Solec-Zdrój pozostało jeszcze do utylizacji 183 524 kg azbestu tj. ponad 6% azbestu pozostającego do utylizacji na terenie gminy, 205 kg na 1 mieszkańca sołectwa. 
 Sołectwo ze względu na swoją funkcję jest narażone na zwiększenie się poziomu emitowanych substancji szkodliwych do środowiska w kolejnych latach  Potencjały w obszarze środowiska: 
 Na terenie sołectwa występują obszary cenne przyrodniczo w tym: - obszar NATURA 2000 Ostoja Szaniecko - Solecka PLH 260034 - Szaniecki Park Krajobrazowy – otulina - Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego krajobrazu 
 Obszar sołectwa obejmują w strefy ochrony uzdrowiskowej.  

Mapa nr 10 Obszary chronione na terenie sołectwa Solec-Zdrój 

 Źródło: opracowanie własne  
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Potencjały w obszarze gospodarczym: 
 Na terenie Solca-Zdroju zarejestrowanych jest 129 firm tj. 44,9% wszystkich firm zarejestrowanych na terenie gminy.   
 Na terenie sołectwa znajdują się 33 obiekty noclegowo- gastronomiczne. 
 Na terenie sołectwa znajdują się 4 obiekty branży uzdrowiskowej.  Zidentyfikowane problemy w sferze funkcjonalno-przestrzennej: 
 Sołectwo posiada zabytek wpisany do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Cmentarz par., nr rej.: 1156 z 31.08.1992 A.67 Cmentarz parafialny w Solcu - Zdroju założony został w 1 poł XIX w. wraz z zespołem zabytkowych nagrobków. Jest miejscem historycznym będącym świadectwem życia pokoleń ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju miejscowości. Stanowi integralny element krajobrazu kulturowego Solca  i okolicy. 
 Na terenie sołectwa istnieje potrzeba modernizacji infrastruktury kanalizacyjnej i drogowej. 
 Istnieje potrzeba modernizacji dróg przebiegających przez teren sołectwa oraz budowa na niektórych z nich infrastruktury towarzyszącej np. oświetlenie, chodniki, ciągi rowerowe, itp. 
 Istnieje potrzeba budowy nowych odcinków dróg, które umożliwią rozwój społeczno-gospodarczy sołectwa. 
 Istnieje potrzeba zwiększeni  dostępu do usług zdrowotnych poprzez rozrzedzenie działań profilaktycznych oraz wdrożenie skoordynowanych modeli opieki nad pacjentem.  
 Brak miejsc rekreacji i integracji na terenie sołectwa. Istnieje potrzeba zagospodarowania 

 Skweru u zbiegu ulic Partyzantów i Poprzecznej  
 Rogatka  u zbiegu ulic: Sienkiewicza, Kościelnej i ogrodzenia Cmentarza  
 Terenu wokół budynku Urzędu Gminy Solec- Zdrój  
 Terenu u zbiegu ulic Krakowskiej i Kościuszki  
 Plac przy ulicy Krakowskiej  
 Teren przy budynku szkoły 
 Teren obok Zalewu  Zidentyfikowane problemy w sferze technicznej: 

 Istnieje potrzeba modernizacji i doposażenia Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju. 
 Istnieje potrzeba dostosowania obiektów kultury (centrum kultury, biblioteki) do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 Istnieje potrzeba rozbudowy centrum Kultury 
 Istnieje potrzeba budowy sali widowiskowej na  ternie sołectwa. 
 Należy poddać termomodernizacji budynek Urzędu Gminy, budynki szkoły oraz ośrodek zdrowia   Obszary poprzemysłowe na obszarze rewitalizacji Na obszarze rewitalizacji znajdują się obszary poprzemysłowe, które zostaną objęte rewitalizacją.   Zborów Uzasadnienie wskazania sołectwa jako obszaru rewitalizacji Zidentyfikowane problemy społeczne:  

 37 rodzin (109 osób) z terenu sołectwa korzystało w 2015r roku z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
 31 osób z terenu Zborowa na koniec 2015r. było zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku- Zdroju jako osoby bezrobotne (1 miejsce w gminie, 19% ogółu zarejestrowanych  w gminie, 4,5% mieszkańców sołectwa). 
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 Obszar sołectwa zamieszkuje 149 osób w wieku do 19 roku życia co stanowi 21,7% ogółu mieszkańców. 
 Wzrasta na terenie sołectwa liczba osób w wieku seniora – obecnie jest to  131 osób tj. 19 % ogółu mieszkańców  sołectwa. 
 14 rodzin z terenu gminy korzysta z pomocy ośrodka tytułem bezrobocia oraz 7 rodzin z powodu ubóstwa 
 Wzrosła liczba rodzin w sołectwie która korzysta z pomocy ośrodka z powodu niepełnosprawności względem roku 2012. Obecnie jest to 5 rodzin (2 miejsce w gminie). 
 Z powodu długotrwałej bądź ciężkiej choroby z pomocy ośrodka korzysta 4 rodzin ze Zborowa co stanowi 9% ogółu korzystających. 
 4 rodziny w sołectwa zborów korzystają z pomocy ośrodka z powodu alkoholizmu a 1 rodzina otrzymuje wsparcie z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych. 
 Względem roku 2013 zwiększyła się liczba rodzin pobierających zasiłki stałe, celowe, okresowe. W 2015 roku 2 rodziny pobierały zasiłek stały, 5 okresowy  oraz 16 zasiłek celowy. 
 Uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych z terenu sołectwa mają problem m.in.  z wyszukiwaniem informacji szczegółowych zarówno w tekście pisanym jak i słuchanym; skupieniem się trakcie czytania lub słuchania nie tylko na pojedynczych słowach, ale przede wszystkim na całym kontekście zdania; wykorzystywaniem, różnych typów tekstów w języku obcym, w tym tekstów użytkowych; 
 Uczniom gimnazjum najwięcej problemów sprawiły zadania sprawdzające funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej oraz zadania dotyczące chronologii historycznej. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie wymagające oceny prawdziwości przybliżeń dwóch pierwiastków na podstawie podanej informacji, a z chemii – rozumowania  i zastosowania nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. We wszystkich językach obcych nowożytnych, tak na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, największą trudność sprawiło zdającym poprawne stosowanie środków językowych.  Potencjały w sferze społecznej: Na terenie sołectwa zarejestrowane są 2 organizacje pozarządowe: 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej  w Zborowie, 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Zborowie.  21,7% mieszkańców sołectwa to osoby do 19r. ż. – 143 osoby, jest to ilość powyżej średniej dla gminy.  Potencjałem sołectwa jest funkcjonowanie na jego terenie Szkoły Podstawowej - w roku szkolnym 2015/16 uczęszczało do niej 121 uczniów oraz punktu przedszkolnego oferującego opiekę  15 dzieciom.  Zidentyfikowane problemy środowiskowe: 
 Sołectwo Zborów zajmuje 2 miejsce w gminie pod względem  ilości azbestu pozostającego do utylizacji – pozostało 308 990 kg tj. ponad 10% azbestu pozostającego do utylizacji na terenie gminy.   Potencjały w obszarze środowiska: 
 Na terenie sołectwa występują obszary cenne przyrodniczo w tym: - obszar NATURA 2000 Ostoja Szaniecko - Solecka PLH 260034 - Szaniecki Park Krajobrazowy – otulina - Szaniecki Obszar Chronionego krajobrazu  
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Mapa nr 11 Obszary chronione na terenie sołectwa Zborów 

 Źródło: opracowanie własne  Potencjały w obszarze gospodarczym: 
 Na terenie sołectwa zarejestrowanych jest 36 firm (względem roku 2012 zanotowano spadek o 3) 
 Na terenie sołectwa znajduje się 1 gospodarstwo agroturystyczne  Zidentyfikowane problemy w sferze funkcjonalno-przestrzennej: Sołectwo posiada 1 zabytek wpisany do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  1. Zespół pałacowy, nr rej.: 139 z 22.06.1967: A.70/1-6 
 pałac, nr rej.: 224 z 02.10.1956 
 spichlerz, nr rej.: 795 z 08.02.1958 
 mur ze strzelnicami, 
 brama na dziedziniec gospodarczy, 
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 gorzelnia, nr rej.: 796 z 08.02.1958 
 park, decyzja WUOZ Ki – 4401/880, 1029/08 z dnia 2008.04.03 Istnieje potrzeba modernizacji i konserwacji zabytku oraz modernizacji parku. 
 Na terenie sołectwa istnieje potrzeba modernizacji infrastruktury kanalizacyjnej. 
 Brak miejsc rekreacji i integracji na terenie sołectwa. Istnieje potrzeba zagospodarowania terenu  parku.  

Zdjęcie nr  3 Park w Zborowie 

 Fot: GRACZKOWSKI DOTACJE SP. z o.o.  Zidentyfikowane problemy w sferze technicznej: 
 Istnieje potrzeba: 

 modernizacji i doposażenia Szkoły Podstawowej w Zborowie oraz znajdującego się przy niej punktu przedszkolnego 
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Kików Uzasadnienie wskazania sołectwa jako obszaru rewitalizacji Zidentyfikowane problemy społeczne:  
 24 rodziny (78 osób) z terenu sołectwa w 2015r. korzystały z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
 11 osób na koniec 2015r. było zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku -Zdroju jako osoby bezrobotne (4 miejsce w gminie, 11% ogółu zarejestrowanych w gminie, 2,6% mieszkańców sołectwa). 
 Wzrasta na terenie sołectwa Kików liczba osób w wieku seniora (o 15 osób w ciągu ostatnich 4 lat) – wynosi obecnie 81 osób tj. 19,3% ogółu mieszkańców  
 Obszar sołectwa zamieszkuje 86 osób młodych do 19 roku życia (co stanowi 20,5% ogółu mieszkańców sołectwa) 
 8 rodzin z pomocy ośrodka z powodu ubóstwa oraz 3 rodzin z tytułu ubóstwa  bezrobocia. 
 Z powodu niepełnosprawności z pomocy ośrodka z terenu sołectwa Kików skorzystały  w 2015r. 3 rodziny. 
 Z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych z pomocy ośrodka korzysta 7 rodzin co stanowi 32% ogółu korzystających 
 Wsparcie z powodu alkoholizmu otrzymała 1 rodzina. 
 Istnieje potrzeba zwiększenia oferty kulturalnej na terenie sołectwa. 
 2 rodziny z terenu Kikowa pobierały w 2015r.  zasiłek okresowy, a 4 zasiłek celowy. 
 Uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych z terenu sołectwa mają problem m.in.  z wyszukiwaniem informacji szczegółowych zarówno w tekście pisanym jak i słuchanym; skupieniem się trakcie czytania lub słuchania nie tylko na pojedynczych słowach, ale przede wszystkim na całym kontekście zdania; wykorzystywaniem, różnych typów tekstów w języku obcym, w tym teksty użytkowe. 
 Uczniom gimnazjum najwięcej problemów sprawiły zadania sprawdzające funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej oraz zadania dotyczące chronologii historycznej. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie wymagające oceny prawdziwości przybliżeń dwóch pierwiastków na podstawie podanej informacji, a z chemii – rozumowania i zastosowania nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. We wszystkich językach obcych nowożytnych, tak na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, największą trudność sprawiło zdającym poprawne stosowanie środków językowych.  Potencjały w sferze społecznej: Na terenie sołectwa są zarejestrowane 2 organizacje pozarządowe: 
 Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich wsi Kików 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Kikowie Do Szkoły Filialnej w Kikowie w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 30 uczniów.  Zidentyfikowane problemy środowiskowe: 
 W sołectwie pozostało jeszcze do utylizacji 246 400 kg azbestu tj. ponad 8,53% azbestu pozostającego do utylizacji na terenie gminy, 2601 kg na 1 mieszkańca sołectwa  Potencjały w obszarze środowiska: 
 Na terenie sołectwa występują obszary cenne przyrodniczo w tym: - obszar NATURA 2000 Ostoja Szaniecko - Solecka PLH 260034 - Szaniecki park Krajobrazowy - Szaniecki Obszar Chronionego krajobrazu - Użytek ekologiczny Wąwóz Kikowski   
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Mapa nr 12 Obszary chronione- sołectwo Kików 

 Źródło: opracowanie własne  Problemy w obszarze gospodarczym: 
 Na terenie sołectwa zarejestrowanych jest zaledwie 12 firm tj. 4,2% wszystkich firm zarejestrowanych na terenie gminy.   
 Na obszarze sołectwa znajdują się zaledwie 2 obiekty noclegowe  Zidentyfikowane problemy w sferze funkcjonalno-przestrzennej: 
 Sołectwo nie posiada zabytków wpisanych do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
 Na terenie sołectwa istnieje potrzeba modernizacji infrastruktury drogowej.  Zidentyfikowane problemy w sferze technicznej: 
 Istnieje potrzeba modernizacji i doposażenia szkoły w Kikowie.  
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Wełnin Uzasadnienie wskazania sołectwa jako obszaru zdegradowanego Zidentyfikowane problemy społeczne:  
 30 rodzin (94 osób) z terenu sołectwa w 2015r. korzystało z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
 22 osoby na koniec 2015r. było zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku Zdroju jako osoby bezrobotne (3 miejsce w gminie, 14% ogółu zarejestrowanych w gminie, 6,5% mieszkańców sołectwa). 
 Obszar sołectwa zamieszkuje 82 osoby młode do 19 roku życia (co stanowi 20,3% ogółu mieszkańców sołectwa) 
 Wzrasta na terenie sołectwa liczba osób w wieku seniora (o 11 osób w ciągu ostatnich 4 lat) – wynosi obecnie 92 osoby tj. 20,3% ogółu mieszkańców  
 21 rodzin korzysta z pomocy ośrodka z powodu bezrobocia (najwięcej w gminie) oraz  2 z powodu ubóstwa. 
 Wzrosła liczba  rodzin korzystających z pomocy ośrodka z powodu niepełnosprawności względem roku 2012. Obecnie jest to 5 rodzin (2 miejsce w gminie) 
 Z powodu długotrwałej bądź ciężkiej choroby z pomocy ośrodka korzysta 11 rodzin co stanowi 25% ogółu korzystających. 
 Z powodu alkoholizmu oraz bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych z pomocy ośrodka korzystają 2 rodziny. 
 Zwiększyła się liczba rodzin pobierających zasiłki stałe, celowe, okresowe w ciągu ostatnich lat. W 2015 roku 4 rodziny pobierały zasiłek stały, a 1 zasiłek celowy, nikt nie pobierał zasiłku okresowego. 
 Uczniowie (SP) z terenu sołectwa nie potrafią wykorzystać wiedzy z zakresu świadomości językowej (odmiana rzeczownika przez przypadki). Mają trudności z odbiorem tekstów kultury ze świadomością ich specyfiki, odczytywaniem sensu utworu. Popełniają błędy językowe, ortograficzne, interpunkcyjne. 
 Uczniom gimnazjum najwięcej problemów sprawiły zadania sprawdzające funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej oraz zadania dotyczące chronologii historycznej. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie wymagające oceny prawdziwości przybliżeń dwóch pierwiastków na podstawie podanej informacji, a z chemii – rozumowania i zastosowania nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. We wszystkich językach obcych nowożytnych, tak na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, największą trudność sprawiło zdającym poprawne stosowanie środków językowych.  Potencjał społeczny Na terenie sołectwa znajduje się Szkoła Filialna (kl. 0-III) do której w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 44 uczniów.  Zidentyfikowane problemy środowiskowe: 
 W sołectwie Wełnin pozostało jeszcze do utylizacji 264 561 kg azbestu tj. ponad 8% azbestu pozostającego do utylizacji na terenie gminy, 584 kg na 1 mieszkańca sołectwa 
 Na terenie sołectwa znajduje się oczyszczalnia ścieków, którą należy zmodernizować (zwłaszcza  wymienić infrastrukturę do zagospodarowania osadów ściekowych)  Potencjały w obszarze środowiska: 
 Na terenie sołectwa występują obszary cenne przyrodniczo w tym: - obszar NATURA 2000 Ostoja Szaniecko - Solecka PLH 260034 - Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego krajobrazu - Użytek ekologiczny Łąka śródleśna w Wełninie  
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Mapa nr 13 Obszary chronione – sołectwo Wełnin 

 Źródło: opracowanie własne  Potencjały w obszarze gospodarczym: 
 Na terenie sołectwa zarejestrowanych jest 21 firm tj. 7,3% wszystkich firm zarejestrowanych na terenie gminy. 
 Znajduje się tu 1 obiekt noclegowo- gastronomiczny  Zidentyfikowane problemy w sferze funkcjonalno-przestrzennej: 
 Sołectwo nie posiada zabytków wpisanych do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
 Na terenie sołectwa istnieje potrzeba rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej.  Zidentyfikowane problemy w sferze technicznej: 
 Istnieje potrzeba modernizacji i doposażenia Szkoły Filialnej w Wełninie.   
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4. Zasięg przestrzenny obszaru/obszarów rewitalizacyjnych   
 Obszar rewitalizacji został wyznaczony w oparciu o pogłębioną diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych występujących na obszarze gminy Solec-Zdrój. W ramach procesu delimitacji szczególnej analizie poddano występowanie negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym)na terenie poszczególnych jednostek terytorialnych. Obszary które zostały wytypowane do programu rewitalizacji charakteryzują się występowaniem największej ilości negatywnych zjawisk społecznych oraz negatywnych zjawisk w co najmniej jednej z następujących sfer: 

 gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw), 
 środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środo-wciska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska), 
 przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia  w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej ja-kości terenów publicznych), 
 technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).  Jako obszary rewitalizacji wytypowano fragmenty 4 sołectw: Solec-Zdrój Solec-Zdrój jest pierwszym sołectwem w gminie pod względem liczby mieszkańców (895 na 31.12.2015r) co stanowiło 17,4 % ogółu mieszkańców gminy. Rewitalizacją zostaną objęte całe sołectwo i wszyscy jego mieszkańcy. Jest to obszary najbardziej zdegradowane a zarazem wyróżniający się największym potencjałem. Rewitalizacja będzie prowadzona m.in.:  Centrum społeczno – gospodarcze miejscowości i gminy Solec-Zdrój 
 Ulica 1-g o Maja w raz z fragmentem ulicy Kościuszki i ulicy Kościelnej  
 Skwer u zbiegu u lic Partyzantów i Poprzecznej  
 Teren przy budynku szkoły  
 Teren ośrodka zdrowia 
 Rogatka u zbiegu ulic: Sienkiewicza, Kościelnej i ogrodzenia Cmentarza  
 Ulica Cicha  
 Rogatka u zbiegu ulic Kr akowskiej i Kościuszki  
 Plac przy ulicy Krakowskiej   
 Teren obok Urzędu Gminy   
 Ulica Targowa wraz z parkingiem  
 Teren pod budowę drogi gminnej od ul. 1 Maja do ul. Krakowskiej  
 Teren pod budowę drogi gminnej od ul. Krakowskiej do ul. Kościuszki  
 Przejście piesze łączące ul. Szkolną z ul. Janów 
 Ulica Słoneczna 
 Budynek przy Gminnym Centrum Kultury  Centrum miejscowości Solec-Zdrój stanowi serce i centrum miejscowości/gminy, o czym świadczy chociażby lokalizacja najważniejszych instytucji publicznych: Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Gminne Centrum Kultury. Jednocześnie, z uwagi na najważniejsze znaczenie w rozwoju gminy i miejscowość 
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Solec-Zdrój, gromadzi największą liczbę sprzeczności i konfliktów rozwojowych, które prowadzą do degradacji technicznej i kumulacji negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych. Obszar ten charakteryzuje się kumulacją negatywnych zjawisk społecznych, takich jak bezrobocie, poczucie bezradności czy ubóstwo, ze względu na to, iż występuje tutaj największa koncentracja mieszkańców. Na omawianym terenie brakuje ładu przestrzennego, co obniża jego estetykę i funkcjonalność. Wpływa to negatywnie na mieszkańców miejscowości i gminy jak również na kuracjuszy i turystów (brak atrakcyjnych przestrzeni publicznych dla mieszkańców, sprzyjających integracji i nawiązywaniu kontaktów społecznych). Negatywnym czynnikiem jest również wzmożony ruch kołowy, w centrum miejscowości oraz brak miejsc parkingowych, co utrudnia dalszy rozwój przedsiębiorczości. Na omawianym terenie brakuje również miejsc gdzie kuracjusze i mieszkańcy mogliby spędzić wolny czas.   Zbiornik wodny, Park oraz tereny mu przyległe  
 Teren zlokalizowany obok Zalewu 
 Park  
 Teren pod budowę drogi od ul. Kościuszki do ul. Partyzantów, (od Basenów Mineralnych) 
 Teren pod budowę drogi gminnej – ul. Leśnej – włączenie do ul. Partyzantów Obszar to tereny, które w chwili obecnej nie spełniają swoich funkcji. Zalew oraz teren zlokalizowany obok wraz z Parkiem mogłyby tworzyć jedną z ciekawszych atrakcji turystyczno – rekreacyjnych na terenie gminy. Jednak w chwili obecnej oba obszary są zaniedbane i wymagają znacznej interwencji, brak jest również połączenia komunikacyjnego pomiędzy tymi obszarami, stąd też konieczność skomunikowania tych obszarów. Brak działań skierowanych na dany obszar przyczyni się do postępowania degradacji oraz zmniejszenia atrakcyjności turystycznej Solca-Zdroju. Działania, jakie będą realizowane na danym obszarze przyczynią się do rozwoju gospodarczego oraz wpłyną pozytywnie na obszar społeczny (powstaną nowe miejsca gdzie mieszkańcy będą mogli wspólnie spędzać czas, co wpłynie na odnowienie więzi społecznych). Nadrzędnym kierunkiem zagospodarowania tego obszaru będzie zachowanie i odtworzenie cennych wartości przyrodniczych krajobrazowych (zwłaszcza w obszarze Parku). Realizacja na danym obszarze zaplanowanych projektów przyczyni się do przeciwdziałania dalszej degradacji tego terenu, ochrony dziedzictwa naturalnego oraz ożywienia społeczno-gospodarczego, a tym samym poprawy, jakości życia mieszkańców.   
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Mapa nr 14 Obszar rewitalizacji Solec-Zdrój 

 Źródło: Urząd Gminy Solec Zdrój
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Zborów Na terenie sołectwa zdiagnozowano kumulację negatywnych zjawisk społecznych m.in. ubóstwo, bezrobocie. Na omawianym terenie brakuje ładu przestrzennego, co obniża jego estetykę i funkcjonalność. Sołectwo zamieszkuje 688 osób (13,38% mieszkańców gminy). Poza negatywnymi zjawiskami społecznymi występują tu również negatywne zjawiska środowiskowe, gospodarcze i techniczne. Zborów przewidywany był zawsze w planach gminnych jako teren przeznaczony na działalność produkcyjno-usługową, której nie można prowadzić w Solcu ze względu na strefę uzdrowiskową. W Zborowie znajduje się też największe w gminie ujęcie wody pitnej (Groczków). Jest tu sześcioklasowa szkoła podstawowa, remiza strażacka, wytwórnia wód pitnych oraz zabytkowy park który może stać się sercem sołectwa. Położenie Zborowa, jego potencjał gospodarczy i historyczny sprawiają, że miejscowość ta ma duże perspektywy rozwoju i szansę na lokalizację nowych przedsięwzięć, które znacząco poprawią kondycję ekonomiczną mieszkańców. Rewitalizacją zostanie objęty fragment miejscowości Zborów – tereny wokół szkoły oraz fragment parku. Rewitalizacją zostanie objęty obszar o powierzchni  3 ha zamieszkały przez 108 osób.  
Mapa nr 15 Obszar rewitalizacji - Zborów 

 Opracowanie Urząd Gminy Solec-Zdrój  
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Kików Sołectwo Kików zamieszkuje 419 mieszkańców. Obszar ten charakteryzuje się kumulacją negatywnych zjawisk społecznych, środowiskowych i technicznych. Cała wieś jest zwodociągowana (własne ujęcie wody) i zgazyfikowana. Istnieje natomiast potrzeba rozbudowy sieci co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej. Przez Kików przebiega szlak murowany, zaliczany do szlaków turystycznych Ponidzia dlatego też jest to miejscowość posiadająca pewien potencjał turystyczno – rekreacyjny. Znajduje się tu m.in. kurhan wpisany do rejestru zabytków archeologicznych w 1986 roku, dwór z XIX wieku oraz figura Jezusa Frasobliwego z XVII wieku i 3 kapliczki współczesne. Rewitalizacją zostanie objęta najbardziej zdegradowana i wymagająca wsparcia część sołectwa znajdująca się w okolicach budynku szkoły. Rewitalizacją zostanie objęty obszar o powierzchni 2,6 ha, który zamieszkuje 55 osób.  
Mapa nr 16 Obszar rewitalizacji - Kików 

 Opracowanie Urząd Gminy Solec-Zdrój  Wełnin Obszar ten charakteryzuje się kumulacją negatywnych zjawisk społecznych, takich jak bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba. Obszar charakteryzuje się wysokim marazmem społecznym. Na terenie sołectwa występują również negatywne zjawiska gospodarcze i środowiskowe. Sołectwo zamieszkuje 453 osób. Rewitalizacją zostanie objęty obszar najbardziej zdegradowany o największym potencjale o powierzchni 0,6 ha zamieszkały przez 28 osób. Jest to obszar znajdujący się w okolicach budynku szkoły, który stanowi serce sołectwa.  
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Mapa nr 17 Obszar rewitalizacji - Wełnin 

 Opracowanie Urząd Gminy Solec-Zdrój  Obszar rewitalizacji obejmuje 522,10 ha co stanowi 6,14% powierzchni gminy i zamieszkiwany jest przez 1056 osób (tj. 20,53% mieszkańców gminy). Obszar ten spełnia kryteria jakie zostały określone zarówno w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, jak również w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 „Program  rewitalizacji  łącznie  nie  obejmuje więcej  niż  20%  powierzchni  gminy  i  dotyczy  liczby  ludności  nie  większej  niż  30%  jej mieszkańców”.  
Tabela 43 Delimitacja obszarów rewitalizacji ze względu na limit liczby mieszkańców 

Sołectwo Stan na 31.12.2015r. % Mieszkańcy obszaru rewitalizacji 
Chinków 88 1,71%   

Kików 419 8,15% 25 
Kolonia Zagajów 67 1,30%   
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Ludwinów 73 1,42%   
Magierów 95 1,85%   

Piasek Mały 249 4,84%   
Piestrzec 635 12,35%   

Solec-Zdrój 895 17,40% 895 
Strażnik 118 2,29%   

Sułkowice 223 4,34%   
Świniary 337 6,55%   
Wełnin 453 8,81% 28 

Włosnowice 217 4,22%   
Zagaje Kikowskie 84 1,63%   

Zagajów 109 2,12%   
Zagórzany 73 1,42%   

Zborów 688 13,38% 108 
Zielonki 146 2,84%   
Żuków 174 3,38%   

 5143 100,00% 1056 
Źródło: opracowanie własne   Tabela 44 Obszar rewitalizacji – delimitacja ze względu na powierzchnię  

Sołectwo Powierzchnia sołectwa [w ha] Obszar rewitalizacji 
Chinków 167,4   

Kików 769 2,60 
Kolonia Zagajów 249,2   

Ludwinów 143,6   
Magierów 151,3   

Piasek Mały 721,2   
Piestrzec 753,9   

Solec-Zdrój 653,9 515,90 
Strażnik 413,2   

Sułkowice 574,8   
Świniary 660,9   
Wełnin 697 0,60 

Włosnowice 431,4   
Zagaje Kikowskie 100   

Zagajów 272,5   
Zagórzany 329,5   

Zborów 835,8 3,00 
Zielonki 295,3   
Żuków 287,1   

 8507 522,10 
  6,14% 

Źródło: opracowanie własne   
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5. Wizja obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji) 
 Wizja  stanowi  obraz  pożądanego  stanu,  jaki  społeczność  lokalna  chce  osiągnąć  na koniec wdrażania Programu rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023. Odpowiada na pytania:  −  Co chcemy osiągnąć?  −  Jaką sytuację chcemy mieć?   Wizja wskazuje zasadniczy kierunek działania jaki stoi przed Gminą Solec-Zdrój. Wizja jest również zobrazowaniem  pożądanej  przyszłości,  która  z  założenia  motywuje  jej  twórców  i adresatów  do  działań na  rzecz jej realizacji.  

 Rys. Czym jest wizja. Źródło: L. Clarke, Zarządzanie zmianą. Gebethner i Ska, Warszawa 1997.  Wizję  wyprowadzenia  obszarów zdegradowanych z  sytuacji  kryzysowej  (planowany  efekt rewitalizacji), sformułowano w następujący sposób:  W wyniku procesu rewitalizacji nastąpiła wyraźna poprawa wizerunku  obszarów  rewitalizacji,  spowodowana ożywieniem  społecznym,  przestrzennym,  gospodarczym  i środowiskowym. Taka sytuacja przyczyniła się do tego, że zarówno rewitalizowane obszary, jak i cała Gmina Solec-Zdrój, rozpoznawana jest jako atrakcyjna dla mieszkańców, inwestorów oraz turystów a przede wszystkim kuracjuszy. Ożywione obszary zamieszkują aktywni i przedsiębiorczy mieszkańcy. Na obszarach tych zostały złagodzone lub zlikwidowane problemy  społeczne,  zwłaszcza  dotyczące  osób zagrożonych  ubóstwem i wykluczeniem  społecznym. Przede wszystkim poprawiła się sytuacja życiowa osób zamieszkujących te tereny. Każdy mieszkaniec ma zapewniony dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych oraz rekreacyjno - wypoczynkowych. Obszary 
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rewitalizacji są atrakcyjnym miejscem pod względem zamieszkania i inwestowania. Dzięki rewitalizacji obszarów zdegradowanych cała gmina Solec-Zdrój stała się liderem wśród gmin uzdrowiskowych w Polsce.    
Celem  ostatecznym  Programu,  którego  osiągnięcie  będzie  bezpośrednim  efektem przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych, jest odwrócenie obecnej niekorzystnej sytuacji na obszarach rewitalizowanych, rozumiane jako spadek intensywności zjawisk kryzysowych (niekorzystnych).  Najbardziej  istotne  z  punktu  widzenia  interesariuszy  Programu  będzie odwrócenie niekorzystnych zjawisk takich jak:  

 Zmniejszenie poziomu ubóstwa, 
 Zmniejszenie poziomu bezrobocia, 
 Zwiększenie poziomu aktywności gospodarczej oraz edukacji mieszkańców obszarów rewitalizacji, 
 Zwieszenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacyjnych.     
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6. Cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk  
 W  odpowiedzi  na  problemy  zidentyfikowane  na  etapie  diagnozy  i  konsultacji  społecznych wyznaczono odpowiadające im cele rewitalizacji odnoszące się przede wszystkim do sfery społecznej.  Poniżej  sformułowane  cele  są  pochodną  wizji określającej  stan  końcowy procesu  rewitalizacji   w  roku  2023. Do  każdego  z  celów  rewitalizacji przypisano  konkretne  kierunki  działań.  Stanowią  one  zestawienie  najważniejszych  grup  działań pozwalających na osiąganie założonych celów. Wizja wyprowadzenia ze stanu kryzysowego będzie realizowana poprzez wdrożenie 6 celów szczegółowych:  1. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom wykluczenia społecznego na obszarach rewitalizacji. 2. Zwiększenie rozwoju gospodarczego oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców obszarów rewitalizacji 3. Odnowienie zdegradowanych terenów  na obszarach rewitalizacji oraz nadanie im nowych funkcji rekreacyjnych, turystycznych, edukacyjnych 4. Poprawa infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa na obszarach rewitalizacji 5. Poprawa dostępu do usług publicznych oraz polepszenie ich jakości ( edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych 6. Ochrona środowiska naturalnego oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach rewitalizacji  

Cel szczegółowy 1 Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom wykluczenia społecznego na obszarach rewitalizacji 
Obszar 1 Solec-Zdrój- kierunki działań: 
 Włączenie społeczne osób w wieku 60+ 
 Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym w szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem) 
 Wsparcie organizacji pozarządowych z obszaru 

Obszar 2 Zborów- kierunki działań: 
 Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym w szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem) 
 Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych 
 Wsparcie organizacji pozarządowych z obszaru rewitalizacji 

Obszar 3 Wełnin- kierunki działań: 
 Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym w szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem) 
 Wsparcie organizacji pozarządowych z obszaru rewitalizacji 

Obszar 4 Kików- kierunki działań: 
 Włączenie społeczne osób w wieku 60+ 
 Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym w szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem) 
 Wsparcie organizacji pozarządowych z obszaru rewitalizacji 
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rewitalizacji 
Cel szczegółowy 2 Zwiększenie rozwoju gospodarczego oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców obszarów rewitalizacji 

Obszar 1 Solec-Zdrój- kierunki działań: 
 Rewitalizacja obszaru wokół zbiornika wodnego   
 Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji 

Obszar 1 Zborów- kierunki działań: 
 Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji  

Obszar 1 Wełnin- kierunki działań: 
 Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji  

Obszar 1 Kików- kierunki działań: 
 Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji  

Cel szczegółowy nr 3 Odnowienie zdegradowanych terenów  na obszarach rewitalizacji oraz nadanie im nowych funkcji rekreacyjnych, turystycznych, edukacyjnych 
Obszar 1 Solec-Zdrój- kierunki działań: 
 Poprawa estetyki sołectwa i funkcjonalności przestrzeni publicznej 
 Budowa i modernizacja parkingów na obszarze rewitalizacji 
 Rewitalizacja Parku na cele edukacyjno - wypoczynkowe 

Obszar 1 Zborów- kierunki działań: 
 Rewitalizacja zabytkowego Parku w Zborowice  

Obszar 1 Wełnin- kierunki działań:  Obszar 1 Kików- kierunki działań:  

Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa na obszarach rewitalizacji 
Obszar 1 Solec-Zdrój- kierunki działań: 
 Poprawa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji 
 Poprawa bezpieczeństwa na terenie Solca-Zdroju 

Obszar 1 Zborów- kierunki działań: 
 Poprawa poziomu bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej 

Obszar 1 Wełnin- kierunki działań:  Obszar 1 Kików- kierunki działań:  

Cel szczegółowy 5: Poprawa dostępu do usług publicznych oraz polepszenie ich jakości ( edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych) 
Obszar 1 Solec-Zdrój- kierunki działań: Obszar 1 Zborów- kierunki działań: 

 Zajęcia wyrównawcze i 
Obszar 1 Wełnin- kierunki działań: 
 Zajęcia wyrównawcze i 

Obszar 1 Kików- kierunki działań: 
 Zajęcia wyrównawcze i 
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 Przebudowa sali sportowej na salę widowiskową wraz z zagospodarowaniem terenu 
 Rozbudowa Budynku GCK przy ul. Partyzantów na potrzeby działalności GCK poprzez przebudowę budynku sąsiadującego w stanie surowym  
 Doposażenie placówek oświatowych z obszaru rewitalizacji 
 Zwiększenie dostępu do usług medycznych i profilaktyka zdrowotna 
 Modernizacja infrastruktury szkolnej 
 Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w obszarze edukacji 
 Organizacja imprez kulturalnych na obszarze rewitalizacji 
 Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży z obszarów rewitalizacji 

rozwijające w obszarze edukacji 
 Doposażenie Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Zborowie 
 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zborowie 

rozwijające w Szkole Podstawowej Filialnej w Wełninie 
 Doposażenie Szkoły Podstawowej 
 Modernizacja budynku Szkoły Filialnej w Wełninie 

rozwijające w Szkole Podstawowej w Kikowie 
 Doposażenie Szkoły Podstawowej 
 Modernizacja budynku Szkoły Filialnej w Kikowie 

Cel szczegółowy 6: Ochrona środowiska naturalnego oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach rewitalizacji 
Obszar 1 Solec-Zdrój- kierunki działań: 
 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (EWE) wraz z instalacją OZE 
 Wolni od azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów 

Obszar 1 Zborów- kierunki działań: 
 Wolni od azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest 
 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zborowice 

Obszar 1 Wełnin- kierunki działań: 
 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Filialnej w Wełninie 
 Wolni od azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest 

Obszar 1 Kików- kierunki działań: 
 Wolni od azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest 
 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Filialnej w Kikowie 
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zawierających azbest 
 EWE i OZE na budynkach prywatnych 
 Edukacja ekologiczna 

 EWE i OZE na budynkach prywatnych 
 Edukacja ekologiczna 

 EWE i OZE na budynkach prywatnych 
 Edukacja ekologiczna 

 EWE i OZE na budynkach prywatnych 
 Edukacja ekologiczna 
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7. Lista planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych  
 Obszar rewitalizacji nr 1 – sołectwo Solec-Zdrój 

Obszar rewitalizacji nr 1 - sołectwo Solec- Zdrój Podstawowa Uzupełniająca Razem 
Liczba projektów rewitalizacyjnych 17 7 24 

Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych 36 105 890 zł 6 430 000 zł 42 535 890,00 zł 
 Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji nr 1 obejmującego część sołectwa Solec-Zdrój:  

PODSTAWOWA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 
L.p. Sfera wraz z nazwą projektu Szacunkowa wartość 
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej 2 964 000 zł 
1. Włączenie społeczne osób w wieku 60+ 144 000 zł 
2. Rewitalizacji osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym w szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem) 500 000 zł 
3. Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w obszarze edukacji 1 000 000 zł 
4. Organizacja imprez kulturalnych na obszarze rewitalizacji 800 000 zł 
5. Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży z obszarów rewitalizacji 520 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej 7 000 000 zł 
6. Rewitalizacja obszaru wokół zbiornika wodnego   7 000 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej 120 000 zł 
7. Wolni od azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest 120 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej 24 554 390 zł 
8. Poprawa estetyki sołectwa i funkcjonalności przestrzeni publicznej 5 769 000 zł 
9. Poprawa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji 10 660 000 zł 

10. Budowa i modernizacja parkingów na obszarze rewitalizacji 500 000 zł 
11. Rewitalizacja Parku na cele edukacyjno - wypoczynkowe 2 500 000 zł 
12. Poprawa bezpieczeństwa na terenie Solca-Zdroju 500 000 zł 
13. Przebudowa sali sportowej na salę widowiskową wraz z zagospodarowaniem terenu 2 925 390 zł 
14. Rozbudowa Budynku GCK przy ul. Partyzantów na potrzeby działalności GCK poprzez przebudowę budynku sąsiadującego w stanie surowym  1 500 000 zł 
15. Doposażenie placówek oświatowych z obszaru rewitalizacji 200 000 zł 
Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   1 467 500 zł 
16. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (EWE) wraz z instalacją OZE 967 500 zł 
17. Modernizacja infrastruktury szkolnej 500 000 zł 

 
 

 
RAZEM wartość projektów podstawowych 

 
36 105 890 zł 



Program Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 
   

 
 

Strona 88 z 175 

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 1 Włączenie społeczne osób w wieku 60+ 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Solcu-Zdroju, 
 Gmina Solec-Zdrój, 
 Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju, 
 Zespół Szkół w Solcu-Zdroju 
 Ośrodek Zdrowia w Solcu-Zdroju 
 Podmioty prywatne 
 Klub Seniora 3 Zakres realizowanych zadań Zadanie 1 Rozwój Klubu SENIORA. Zadanie 2 Organizacja cyklicznych spotkań (m.in. dzień seniora, dzień babci, dzień dziadka, dzień kobiet itp.) Zadanie 3 Organizacja spotkań/seminariów z zakresu edukacji ekonomicznej, zdrowotnej skierowany do osób 60+  (spotkania z kardiologiem, diabetykiem itp.) Zadanie 4 Organizacja warsztatów z podstawy obsługi komputera. Zadanie 5 Rozwijanie zainteresowań i pasji SENIORÓW (rajdy, wyjazdy itp. 

4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 
Solec-Zdrój  Zadanie 2 ul. Partyzantów 8a (budynek GCK) Zadanie 3 ul. Partyzantów 8a (budynek GCK) Zadanie 4 ul. 1 Maja 18 (ZS w Solcu-Zdroju) 

5 Szacowana wartość 144 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty wśród osób 60+: 
 Zwiększenie aktywności  Klubu SENIORA  
 organizacja co najmniej 8 spotkań w ciągu roku 
 organizacja co najmniej 4 spotkań/seminariów z zakresu edukacji ekonomicznej 
 organizacja co roku warsztatów dla 15 osób (40 godz.) z zasad obsługi komputera 
 przeciwdziałanie e-wykluczeniu osób starszych 
 zwiększenie poziomu integracji społecznej 
 upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności  i rozwojowi systemu finansowego, 
 kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości, 
  zwiększenie wiedzy nt. zdrowego trybu życia 
 popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza, 
 promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym.  Sposób pomiaru rezultatów: 
 lista obecności, 
 dokumentacja fotograficzna.  Projekt jest komplementarny z działaniami jakie gmina zamierza realizować w sferze funkcjonalno-przestrzennej (komplementarność bezpośrednia z projektami rewitalizacyjnymi nr: 
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 8 „Poprawa estetyki sołectwa i funkcjonalności przestrzeni publicznej” (m.in. budowa siłowni zewnętrznych) 
 11 Rewitalizacja Parku na cele edukacyjno - wypoczynkowe 
 14 „Rozbudowa Budynku GCK przy ul. Partyzantów na potrzeby działalności GCK poprzez przebudowę budynku sąsiadującego w stanie surowym” 

  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 2 Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym w szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem) 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Solcu-Zdroju, 
 Gmina Solec-Zdrój, 
 Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju, 
 Zespół Szkół w Solcu-Zdroju. 
 PCPR w Busku -Zdroju 
 PUP w Busku –Zdroju 
 Gminna Komisja rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 Podmioty prywatne 

3 Zakres realizowanych zadań Zadanie 1 Organizacja spotkań integracyjno – motywacyjnych dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. pikniki rodzinne). Zadanie 2 Organizowane szkoleń, kursów i innych inicjatyw podnoszących kwalifikacje umożliwiające funkcjonowanie na rynku pracy i zapobiegające wykluczeniu społecznemu Zadanie 3 Realizacja programów profilaktycznych (antyalkoholowych, antynarkotykowych itp.) Zadanie 4 Organizacja wyjazdów edukacyjno – wypoczynkowych dla dzieci z rodzin najuboższych. Zadanie 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (staże,  zatrudnienie subsydiowane itp.) 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Solec-Zdrój  

5 Szacowana wartość 500 000,00 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty wśród osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym: 
 zwiększenie wiary w siebie i własne możliwości 
 zwiększenie poziomu integracji i podniesienie poziomu aktywizacji zawodowej. 
 poszerzenie wiedzy i umiejętności umożliwiającej wejścia/powrót na rynek pracy  Sposób pomiaru rezultatów: 
 lista obecności, 
 dokumentacja fotograficzna, 
 zaświadczenia/potwierdzenia zdobytych umiejętności 

  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 3 Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w obszarze edukacji 
2 Wskazanie  Zespół Szkół w Solcu - Zdroju 
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podmiotów realizujących projekt  Gminne Centrum Kultury w Solcu - Zdroju 
 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Solec Zdrój”  
 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej  
 Podmioty prywatne 

3 Zakres realizowanych zadań Organizacja zajęć dodatkowych pozalekcyjnych będzie polegała na rozwoju nauczania opartego na eksperymencie i narzędziach TIK poprzez doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne oraz realizację zajęć: 1 Kompetencje językowe i informatyczne na rynku pracy 2 Zwiększenie umiejętności uczenia się i poznanie własnych potrzeb przez uczniów (m.in. indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne), 3 Zajęcia eksperymentalne ukierunkowane na rozwój nauczania matematyki, przyrody, fizyki, chemii itp. 4 Zajęcia sportowe służące wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów. 5. Dodatkowe zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym (język angielski, zajęcia taneczne, muzyczne, wyjazdy, zajęcia na basenie itp.) 5 Kurs e-Nauczyciel dla kadry nauczycielskiej mający na celu poniesienie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK.  W szkole należy wprowadzić nowoczesne formy nauczania m.in. e-learning oraz zwiększyć wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK ) w procesie nauczania. Należy przygotować spójny i bogaty program nauczania, który będzie wykorzystywał komputery (i inne urządzenia, takie jak tablice interaktywne, odtwarzacze mp3, kamery cyfrowe) jako narzędzia edukacji.  
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Solec-Zdrój ul. 1 Maja 18 

5 Szacowana wartość 1 000 000 zł  
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Każdy uczeń będzie miał możliwość – w ramach projektu - uczestnictwa w kilku typach wsparcia zgodnie ze ścieżką edukacyjną na którą składają się zajęcia dodatkowe: 
 z j. angielskiego/niemieckiego  
 warsztaty „Uczę się kreatywnie”,  
 indywidualne doradztwo edukacyjno - zawodowe,  
 z matematyki metodą eksperymentu,  
 zajęcia przyrodnicze (m.in. w zrewitalizowanym parku) 
 zajęcia sportowe (m.in. zajęcia na basenie) 
 zajęcia z fizyki, chemii, geografii   Dla nauczycieli zorganizowany zostanie kurs „e-Nauczyciel”.  W wyniku w/w działań nastąpi podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój nauczania opartego o eksperyment i narzędzia TIK wśród uczniów z obszaru rewitalizacji oraz uzupełnienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcjach.  Dzieci w wieku przedszkolnym będą mogły brać udział m.in. w następujących zajęciach 
 rytmicznych 
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 języka angielskiego 
 plastycznych 
 zajęciach na basenie  Sposoby pomiaru rezultatów projektów: 
 dziennik zajęć dodatkowych, 
 dokumentacja fotograficzna, 
 ankiety.  Projekt jest komplementarny z działaniami jakie gmina zamierza realizować w sferze technicznej (komplementarność pośrednia z projektami rewitalizacyjnymi nr: 

 9 „Poprawa estetyki sołectwa i funkcjonalności przestrzeni publicznej”  
 12 „Rewitalizacja Parku na cele edukacyjno – wypoczynkowe” 
 16 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (EWE) wraz z instalacją OZE” 

  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 4 Organizacja imprez kulturalnych na obszarze rewitalizacji 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gmina Solec-Zdrój 
 Gminne Centrum Kultury w Solcu – Zdroju 
 Gminna Biblioteka Publiczna 
 Zespół Szkół w Solcu-Zdroju 
 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Solec Zdrój” 
 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej 
 Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich wsi Kików 
 Stowarzyszenie Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie 
 Gminny Klub Sportowy "Źródło-Vitalpol"  w Solcu-Zdroju 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu-Zdroju 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Świniarach 
 Ochotnicza Straż Pożarna  w Kikowie 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Zborowie 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Piestrzcu 
 Stowarzyszenie Młodzi dla Wsi Zagajów 
 Podmioty prywatne  

3 Zakres realizowanych zadań Zakłada się realizację szeregu imprez kulturalnych na obszarze rewitalizacji – będą to m.in.: 1. MIĘDZYGMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK (sala koncertowa) 2. TURNIEJ TAŃCA (sala koncertowa) 3. MAGNOLIOWY DZIEŃ WIOSNY (scena mobilna) 4. OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA (sala koncertowa) 5. OGÓLNOPLOSKI FESTIWAL MUZYKI AKORDEONOWEJ (scena mobilna + sala koncertowa) 6. czerwiec – SOBÓTKOWE SPOTKANIE INTEGRACYJNE NAD ZALEWEM (scena mobilna) 7. IMIENINY JANA I JANINY – NOC ŚWIĘTOJAŃSKA (scena mobilna) 8. POWITANIE WAKACJI NAD ZALEWEM –SOLECKIE  MINI TALENT SHOW 
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(scena mobilna) 9. Koncert w ramach festiwalu im. Krystyny Jamroz (sala koncertowa) 10. SOLECKIE LATO NAD ZALEWEM (scena mobilna) 11. SOLEC-ZDRÓJ „NA KULINARNYM SZLAKU” (scena mobilna) 12. GMINNE DOŻYNKI (scena mobilna) 13. MUZYCZNY TYGIEL KULTUR (scena mobilna + sala koncertowa) 14. OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI (sala koncertowa) 15. grudzień – SYLWESTER POD GWIAZDAMI (scena mobilna)  Projekt jest komplementarny z działaniami jakie gmina zamierza realizować w sferze funkcjonalno-przestrzennej (komplementarność bezpośrednia z projektem rewitalizacyjnym nr 13 „Przebudowa sali sportowej na salę widowiskową wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz nr 14 „Rozbudowa Budynku GCK przy ul. Partyzantów na potrzeby działalności GCK poprzez przebudowę budynku sąsiadującego w stanie surowym” 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Solec-Zdrój 

5 Szacowana wartość 800 0000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty: 
 Zorganizowanie minimum 10 imprez rocznie na obszarze rewitalizacji. 
 Wzrost liczby odwiedzających gminę turystów/kuracjuszy. 
 Zwiększenie dochodów firm i gospodarstw agroturystycznych działających na obszarze rewitalizacji. 
 Zwiększenie oferty kulturalnej w  gminie.  Sposób pomiaru: 
 dokumentacja fotograficzna, 
 strona internetowa gminy i GCK. 

  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 5 Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży  
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gminne Centrum Kultury w Solcu – Zdroju 
 Gminna Biblioteka Publiczna 
 Zespół Szkół w Solcu-Zdroju 
 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Solec Zdrój”  
 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej  
 OSP w Solcu-Zdroju 

3 Zakres realizowanych zadań Zadanie 1: Zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym zorganizowane w GCK W Solcu-Zdroju  Zadanie 2: Zajęcia kreatywne prowadzone w  GCK W Solcu-Zdroju przez okres 10 miesięcy (wrzesień - czerwiec) odbywające się  4 x w miesiącu Zadanie 3: Zajęcia ruchowe i taneczne dla dzieci w wieku szkolnym w GCK W Solcu-Zdroju Zadanie 4 Organizacja wystaw malarstwa, fotografii, rękodzieła przez GCK Zadanie 5 Organizacja spotkań czytelniczych przez gminną Bibliotekę Publiczną 
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4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 
Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju ul. Partyzantów 8a   

5 Szacowana wartość 520 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Zadanie 1: Realizacja projektu umożliwi dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym udział w zajęciach muzycznych odbywających się  GCK w Solcu-Zdroju, a prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę.   Rezultaty: - ilość dzieci i młodzieży biorącej udział w projekcie: 15 dzieci * 8 lat = 120 dzieci, - ilość godzin zajęć odbywających się w ramach projektu: 40 h * 8 lat = 320h - udział społeczności lokalnej w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w ramach zajęć muzycznych  Zadanie 2: Realizacja projektu umożliwi dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym udział w zajęciach plastycznych odbywających się w GCK w Solcu-Zdroju.   Rezultaty: - ilość dzieci i młodzieży biorącej udział w projekcie: 10 dzieci* 8 lat = 80 dzieci, - ilość godzin zajęć odbywających się w ramach projektu: 40 h * 8 lat = 320h - udział społeczności lokalnej w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w ramach zajęć muzycznych.  Zadanie 3: Realizacja projektu umożliwi dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym udział w zajęciach ruchowych/tanecznych odbywających się w GCK w Solcu-Zdroju.   Rezultaty: - ilość dzieci i młodzieży biorącej udział w projekcie: 10 dzieci* 8 lat = 80 dzieci, - ilość godzin zajęć odbywających się w ramach projektu: 40 h * 8 lat = 320h  Zadanie 4: W ramach zadania w ciągu roku zostanie zorganizowanych min. 4 wystawy. Rezultaty: - ilość zorganizowanych wystaw - 4 -  ilość uczestników: 1000 osób *4 wystawy rocznie* 8 lat = 32000.  Zadanie 5 W ramach zadania Biblioteka będzie organizowała wieczorki poetyckie, czytanie nocą, zajęcia biblioteczne itp.  Rezultat: - ilość zorganizowanych spotkań – 8 spotkań *8 lat = 64  - liczba uczestników 50 osób *864 = 3200  Wszystkie warsztaty prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę. 
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Oferta zajęć kierowana jest także do dzieci o niskim statusie społeczno - ekonomicznym, które mają ograniczony dostęp do nieodpłatnych zajęć pozaszkolnych. Zajęcia muzyczne, plastyczne czy taneczne stanowią ważny element kształtowania nawyku spędzania wolnego czasu w sposób twórczy i aktywizowania młodzieży do czynnego udziału w działalności lokalnej społeczności. Działania wpłyną na społeczne ożywienie obszaru rewitalizacji angażując społeczność lokalną oraz instytucje kulturowe i oświatowe. Znaczącym rezultatem projektu będzie również nawiązanie współpracy z najbliższym środowiskiem/ otoczeniem. Zwiększenie oferty zajęć będzie możliwe dzięki rozbudowie GCK.  Sposób pomiaru rezultatów: 
 dokumentacja zdjęciowa, 
 listy obecności, 
 Sprawozdanie z działalności GCK.  Projekt jest komplementarny z działaniami jakie gmina zamierza realizować w sferze technicznej (komplementarność bezpośrednia z projektem rewitalizacyjnym nr 17 „Rozbudowa Budynku GCK przy ul. Partyzantów na potrzeby działalności GCK poprzez przebudowę budynku sąsiadującego w stanie surowym” 

  Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 6 Rewitalizacja obszaru wokół zbiornika wodnego  
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gmina Solec-Zdrój 
 Przedsiębiorcy zainteresowani prowadzeniem działalności wokół zbiornika wodnego 
 Organizacje społeczne i grupy nieformalne zajmujące się kultywowaniem dawnych tradycji 

3 Zakres realizowanych zadań Zadanie polega na: 
 budowie ciągu pieszo – jezdnego  
 budowie pomostu drewnianego wzdłuż plaży  
 budowie kawiarenki z tarasami i pomostami 
 budowie zaplecza plaży (przebieralnie, toalety, obiekt małej gastronomii, boisko do siatkówki plażowej, miejsca piknikowe, pomosty nad wodą, przystań). 
 budowie małej infrastruktury (ławeczki, kosze na śmieci, stojaki na rower) 
 budowie wiat na ekspozycję produktów regionalnych 
 aranżacja zieleni 
 budowie oświetlenia energooszczędnego (zastosowanie OZE) 
 budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenach przyległych 

4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 
Solec-Zdrój – teren wokół zalewu 

5 Szacowana wartość 7 000 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i 

Rezultaty: 
 Zwiększenie rozwoju gospodarczego oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców miejscowości oraz gminy Solec- 
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zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 
Zdrój 

 Ożywienie tego terenu poprzez zwiększenie liczby handlujących oraz kupujących, odwiedzających teren w celach rekreacyjno - wypoczynkowych 
 Wzrost wpływów z opłaty za prowadzenie działalności gospodarczej do budżetu gminy.  
 Powstanie nowych firm i miejsc pracy.  Pomiar: 
 protokół zdawczo-odbiorczy, 
 dokumentacja fotograficzna, 
 baza CEiDG w zakresie powstawania nowych firm. 

 Zdjęcie nr  4 Teren zbiornika wodnego – stan obecny. 

 Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., marzec 2015r.                 
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Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 7 Wolni od azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gmina Solec-Zdrój 
 Mieszkańcy gminy deklarujący potrzebę demontażu, transportu  i utylizacji azbestu 

3 Zakres realizowanych zadań Przedsięwzięcie zakłada demontaż, transport i utylizację wyrobów azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakłada się ogółem utylizację około 11470 kg /rocznie. 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Solec-Zdrój, budynki prywatne, na podstawie wniosków prywatnych właścicieli deklarujących udział w Programie 
5 Szacowana wartość 120 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty: 
 Usunięcie 91760 kg wyrobów zawierających azbest w okresie realizacji Programu Rewitalizacji.   Sposób pomiaru: 
 protokoły odbioru.   Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej  

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 8 Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

Gmina Solec-Zdrój  
3 Zakres realizowanych zadań Zadanie 1 Przekształcenie ulicy 1-go Maja na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Krakowskiej na deptak pieszy oraz przekształcenie części ulicy Kościelnej oraz ul T. Kościuszki na ciągi pieszo-jezdne. Zakres prac: 

 przekształcenie ulicy w deptak 
 wymiana nawierzchni i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych 
 budowa fontanny 
 wymiana oświetlenia na energooszczędne 
 aranżacja zieleni 
 budowa małej infrastruktury (ławeczki, kosze na śmieci stojaki na rowery ) 
 budowa przystanku autobusowego, 
 modernizacja otoczenia zegara słonecznego Zadanie 2  Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Partyzantów i Poprzecznej. Zakres prac: 
 budowa małej infrastruktury (ławeczki, kosze na śmieci) 
 aranżacja zieleni Zadanie 3. Zagospodarowanie rogatki u zbiegu ulic: Sienkiewicza, Kościelnej i ogrodzenia Cmentarza. Zakres prac: 
 wykonanie nawierzchni 
 montaż elementów siłowni zewnętrznej 



Program Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 
   

 
 

Strona 97 z 175 

 budowa małej infrastruktury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery) 
 montaż witacza Zadanie 4 Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy Solec- Zdrój. Zakres prac: 
 modernizacja istniejącego parkingu  
 budowa małej infrastruktury (ławki, kosze na śmieci) 
 aranżacja zieleni 
 utworzenie placu pomiędzy budynkiem administracyjnym a ul. 1 Maja do organizacji imprez okolicznościowych Zadanie 5. Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Krakowskiej i Kościuszki. Zakres prac: 
 wykonanie nawierzchni 
 budowa małej infrastruktury (ławki, siłownia zewnętrzna np.) 
 montaż witacza 
 aranżacja zieleni Zadanie 6. Zagospodarowanie placu przy ulicy Krakowskiej  
 wykonanie nawierzchni  
 montaż pergoli  
 budowa małej infrastruktury (ławki, kosze na śmieci np.) 
 aranżacja zieleni Zadanie 7 Zagospodarowanie terenu wokół szkoły 
 utwardzenie terenu, 
 budowa siłowni zewnętrznej, 
 budowa boiska 
 aranżacja zieleni. 

4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 
Solec-Zdrój 

5 Szacowana wartość 5 769 000,00 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty: 
 Stworzenie infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej dostosowanej do potrzeb mieszkańców turystów/kuracjuszy, osób niepełnosprawnych  
 Poprawa estetyki obszaru rewitalizacji 
  Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji. 
 Dostosowanie infrastruktury technicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 Zapewnienie spójnego ładu przestrzennego i uporządkowanie kluczowych dla rewitalizacji przestrzeni publicznych   Sposób pomiaru rezultatów: 
 protokoły odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna, 
 ankiety zamieszczone na stronie internetowej dla interesariuszy rewitalizacji. 

 Zdjęcie nr  5 Solec-Zdrój – ul. 1 Maja 
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 Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE SP. z o.o. marzec 2015r.   Zdjęcie nr  6 Solec-Zdrój Rogatka u zbiegu ulic Krakowskiej i Kościuszki 

 fot: GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. marzec 2015r. 
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1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 9 Poprawa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji  
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

Gmina Solec-Zdrój  
3 Zakres realizowanych zadań Zadanie 1. Modernizacja ul. Targowej  Zadanie 2 . Budowa drogi łączącej ul. Krakowską z ul. 1 Maja (wjazd obok ośrodka zdrowia) wraz z infrastrukturą Zadanie 3 Modernizacja ulicy Cichej  Zadanie 4 Modernizacja ul. Słonecznej  Zadanie 5 Budowa drogi gminnej łączącej ul. Leśną z ul. Partyzantów Zadanie 6 Budowa drogi gminnej od ul. Kościuszki do ul. Partyzantów Zadanie 7 Budowa drogi łączącej ul Partyzantów z ul. Krakowską  Zakres prac: 

 modernizacja i/lub budowa nawierzchni 
 aranżacja zieleni 
 budowa małej infrastruktury (ławki, kosze na śmieci) 
 wymiana oświetlenia na energooszczędne (ekologiczne) 
 budowa chodników i ścieżek rowerowych - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo), 
 przebudowa/budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 
Solec-Zdrój 

5 Szacowana wartość 10 660 000,00 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty: 
 Poprawa stanu lokalnej infrastruktury technicznej oraz jej rozwój.  
 Wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
 Budowa kanalizacji deszczowej.  Sposób pomiaru rezultatów: 
 protokoły odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna. 

  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 10 Budowa i modernizacja parkingów na obszarze rewitalizacji  
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

Gmina Solec 

3 Zakres realizowanych zadań Zadanie 1 Budowa parkingów na  drodze łączącej ul. Krakowską z ul. 1 Maja (wjazd obok ośrodka zdrowia) na potrzeby ośrodka zdrowia wraz z infrastrukturą. Zadanie 2 Budowa parkingów przy ul. Targowej 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Solec-Zdrój  

5 Szacowana wartość 500 000 zł 
6 Prognozowane Rezultaty: 
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rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Powstanie na obszarze rewitalizacji 2 nowych parkingów, dzięki temu nastąpi poprawa stanu lokalnej infrastruktury technicznej oraz jej rozwój, wzrost bezpieczeństwa w ruchu publicznym. W ramach projektów zostaną wyodrębnione miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Liczba miejsc parkingowych: 50  Sposób pomiaru rezultatów: 
 protokoły odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna. 

  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 11 Rewitalizacja Parku na cele edukacyjno - wypoczynkowe 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

Gmina Solec-Zdrój 

3 Zakres realizowanych zadań Zakres prac: 
 budowa placu zabaw oraz parku linowego, 
 budowa wieży do obserwacji ptaków, 
 modernizacja istniejących altan, 
 modernizacja ścieżek parkowych, mostków, pomostów, 
 budowa małej infrastruktury (ławki, kosze na śmieci, miejsce na grilla) 
 budowa oświetlenia energooszczędnego, 
 Utworzenie Parku Ekologicznego (wstawienie tabliczek zawierających informacje o rodzimych gatunkach fauny i flory) 

4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 
Solec-Zdrój teren Parku ( dz.7-583/2; dz.7-679/2, dz.7-583/1, dz. 11-51/1) 

5 Szacowana wartość 2 500 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty 
 Poprawa stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i aktywnego wypoczynku.  
 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.  
 Nowe formy aktywności sportowej.  
 Nowe atrakcje turystyczne.  
 Zachowanie bioróżnorodności.  Sposób pomiaru rezultatów: 
 protokoły odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna.  Projekt jest komplementarny z działaniami jakie gmina zamierza realizować w sferze społecznej (komplementarność bezpośrednia z projektami rewitalizacyjnymi nr 1 „Włączenie społeczne osób w wieku 60+”,  3 „Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w obszarze edukacji”, nr 5 „Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży z obszarów rewitalizacji” 

   



Program Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 
   

 
 

Strona 101 z 175 

 Zdjęcie nr  7 Teren Parku – stan obecny 

  
  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 12 Poprawa bezpieczeństwa na terenie Solca-Zdroju 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

Gmina Solec-Zdrój Policja  
3 Zakres realizowanych zadań Zadanie 1 Monitoring Solca-Zdroju Zadanie 2 Budowa przejścia pieszego z ul. Janów do ul. Szkolnej 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Solec-Zdrój 

5 Szacowana wartość 500 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty:  
 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i interesariuszy rewitalizacji poprzez zakup i montaż monitoringu, 
 poprawa bezpieczeństwa na drogach  Sposób pomiaru rezultatów: 
 protokoły odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna. 

  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 13 Przebudowę sali sportowej na salę widowiskową wraz z zagospodarowaniem terenu 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

Gmina Solec-Zdrój  
3 Zakres realizowanych zadań Inwestycją zostanie objęte: 1. W zakresie zagospodarowania terenu i zieleni 
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Modernizacja i wykonanie nowych chodników. Założenie trawników, zieleni ozdobnej w najbliższym sąsiedztwie obiektu. 2. W zakresie instalacji  Przyłączenia kanalizacji do istniejącej sieci, przyłączenie instalacji energetycznej do istniejącej sieci, przyłączenie instalacji wodno- kanalizacyjnej do istniejącej sieci, 3. Projektowany poziom wejścia do budynku – na poziomie parteru 4. Zakup sceny mobilnej z nagłośnieniem i oświetleniem 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Solec-Zdrój teren wokół szkoły 

5 Szacowana wartość 2 925 390,00 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty: 
 Zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej gminy 
 Zwiększenie liczby imprez/ wydarzeń kulturalnych W wyniku projektu powstanie  sala widowiskowa, która zwiększy dostęp do wydarzeń kulturalnych. Zakup moblinej sceny również wpłynie na zwiększenie ilości organizowanych wydarzeń kulturalnych a tym samym wpłynie na zwiększenie dostępu do kultury.  Zakłada się realizację szeregu imprez kulturalnych na obszarze rewitalizacji – będą to m.in.: 1. MIĘDZYGMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK (sala koncertowa) 2. TURNIEJ TAŃCA (sala koncertowa) 3. MAGNOLIOWY DZIEŃ WIOSNY (scena mobilna) 4. OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA (sala koncertowa) 5. OGÓLNOPLOSKI FESTIWAL MUZYKI AKORDEONOWEJ (scena mobilna + sala koncertowa) 6. SOBÓTKOWE SPOTKANIE INTEGRACYJNE NAD ZALEWEM (scena mobilna) 7. IMIENINY JANA I JANINY – NOC ŚWIĘTOJAŃSKA (scena mobilna) 8. POWITANIE WAKACJI NAD ZALEWEM –SOLECKIE  MINI TALENT SHOW (scena mobilna) 9. koncert w ramach festiwalu im. Krystyny Jamroz (sala koncertowa) 10.SOLECKIE LATO NAD ZALEWEM (scena mobilna) 11. SOLEC-ZDRÓJ „NA KULINARNYM SZLAKU” (scena mobilna) 12. GMINNE DOŻYNKI (scena mobilna) 13. MUZYCZNY TYGIEL KULTUR (scena mobilna + sala koncertowa) 14. OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI (sala koncertowa) 15. SYLWESTER POD GWIAZDAMI (scena mobilna)  Sposób pomiaru rezultatów: 
 protokoły odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna.  Zadanie jest bezpośrednio komplementarne z projekteami rewitalizacyjnym ze sfery społecznej nr 1 „Włączenie społeczne osób w wieku 60+”, 4 „Organizacja imprez kulturalnych na obszarze rewitalizacji”, 5 „Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży z obszarów rewitalizacji” 

  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 14 
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Rozbudowa Budynku GCK przy ul. Partyzantów na potrzeby działalności GCK poprzez przebudowę budynku sąsiadującego w stanie surowym 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt  Gmina Solec-Zdrój 

 Gminne Centrum Kultury w Solcu Zdroju 
 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Solec Zdrój” 
 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej 
 Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich wsi Kików 
 Stowarzyszenie Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie 
 Gminny Klub Sportowy „ŹRÓDŁO” w Solcu-Zdroju 
 Stowarzyszenie Młodzi dla Wsi Zagajów 
 Gminny Klub Sportowy "Źródło-Vitalpol"  w Solcu-Zdroju 

3 Zakres realizowanych zadań W budynku zostaną wykonane niezbędne prace remontowo – adaptacyjne mające na celu przystosowanie budynku do pełnienia funkcji kulturalnych. Wykonane zostaną m.in. następujące prace: 
 Prace rozbiórkowe; 
 Przebudowa ścian i fundamentów 
 Budowa wejścia na poziomie terenu; 
 Budowa węzłów (sanitarny, oświetlenie energooszczędne, ogrzewanie, klimatyzacja); 
 Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej; 
 Tynkowanie i malowanie ścian; 
 Wykonanie warstw wyrównawczych i posadzek; 
 Roboty malarskie wewnętrzne wraz z wyrównaniem podłoży (ściany + sufity); 
 Wykonanie dachu; 
 Wykonanie orynnowania; 
 Dostawa i montaż windy 
 Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz roboty wykończeniowe elewacji. 
 Zakup wyposażenia obiektu (stoły, szafki, krzesła, sprzęt komputerowy itp.) Budynek zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zamontowana winda umożliwi korzystanie z zarówno części „starej” jak i „nowej” budynku. Wejście będzie znajdować będzie się na poziomie terenu.  Przeznaczenie budynku 1 kondygnacja – biblioteka publiczna  2 kondygnacja - sala wystawiennicza - będzie umożliwiała prowadzenie wystaw, malarstwa, fotografii, rękodzieła itp. Będzie to nowa forma działalności GCK w Solcu-Zdroju – atrakcyjna zarówno dla mieszkańców, jak i turystów i kuracjuszy odwiedzających Solec-Zdrój. 3 kondygnacja – pomieszczenia na potrzeby działalności GCK w tym sala ćwiczeń zespołów muzycznych z odpowiednim wyciszeniem wyposażona w instrumenty muzyczne. Projekt zakłada montaż instalacji OZE 

4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 
Solec-Zdrój 676/3 

5 Szacowana wartość 1 500 000 zł 
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6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty: 
 Zmodernizowanie obiektu kultury. 
 2Zwiększenie oferty kulturalnej na wysokim poziomie. 
 Zwiększenie dostępu do instytucji kultury dla osób niepełnosprawnych. 
 Zwiększenie ruchu turystycznego na terenie gminy/powiatu  Sposób pomiaru rezultatów: 
 protokoły odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna. 

  Zdjęcie nr  8 Gminne Centrum Kultury w Solcu- Zdroju z budynkiem przyległym 

 fot. GRACZKOWSKI DOTACJE SP. z o.o. marzec 2015r.   
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 15 Doposażenie placówek oświatowych z obszaru rewitalizacji 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

Gmina Solec-Zdrój Zespół Szkół w Solcu- Zdroju 
3 Zakres realizowanych zadań Zadanie 1 Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli do prowadzenia zajęć (m.in. matematycznych, przyrodniczych, sportowych, językowych itp.) Zadanie 2  Wyposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczych oraz komputerowych w nowoczesny sprzęt (m.in. komputery, tablice interaktywne, projektory itp.). Zadanie 3 Zakup zabawek, sprzętu oraz pomocy edukacyjnych do przedszkola (misie, lalki, książeczki, bajki na płytach DVD, telewizor, projektor  itp.) 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia Solec - Zdrój   ul. 1 Maja 18  Urząd Gminy – ul 1 Maja 10 
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danego projektu) 
5 Szacowana wartość 200 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty 
 Utworzenie nowoczesnej pracowni matematyczno – przyrodniczej 
 Utworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej 
 Uatrakcyjnienie zajęć z wykorzystaniem nowych pomocy oraz technologii TIK  Sposób pomiaru rezultatów: 
 protokoły odbioru, 
 audyt energetyczny, 
 dokumentacja fotograficzna. 

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 16 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (EWE) wraz z instalacją OZE 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

Gmina Solec-Zdrój Zespół Szkół w Solcu- Zdroju 
3 Zakres realizowanych zadań Zadanie 1 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju Budynek szkoły należy wyremontować oraz poddać termomodernizacji. Podstawowy zakres prac: 

 wymiana wszystkich drzwi i futryn,  
 wymiana okien  
 instalacja OZE 
 wymiana nieszczelnych okien w pracowniach biologicznej, geograficznej, informatycznej i bibliotece szkolnej 
 wymiana oświetlenia na energooszczędne  Zadanie 2 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 

 wymiana stolarki okiennej 
 wymiana instalacji c.o. 
 instalacja OZE  Zadanie 3 Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia  
 wymiana stolarki okiennej 
 wymiana instalacji c.o. 
 instalacja OZE 

4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 
Solec - Zdrój   ul. 1 Maja 18  Urząd Gminy – ul 1 Maja 10 Ośrodek Zdrowia  - 1 Maja 14A 

5 Szacowana wartość 1 175 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty 
 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej. 
 Zmniejszeni emisji CO2  Zmniejszeni zużycia energii finalnej 
 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii  Sposób pomiaru rezultatów: 
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 protokoły odbioru, 
 audyt energetyczny, 
 dokumentacja fotograficzna.  

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 17 Modernizacja infrastruktury szkolnej 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

Gmina Solec-Zdrój Zespół Szkół w Solcu- Zdroju 
3 Zakres realizowanych zadań Zadanie 1 Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju Podstawowy zakres prac: 

 wymiana wykładzin podłogowych 
 malowanie sal i korytarzy, 
 remont archiwum szkolnego,  
 remont klatki schodowej wewnątrz budynku,  
 wymiana mebli w salach lekcyjnych. 
 remont schodów wejściowych, sal lekcyjnych oraz korytarzy, 
 wymiana stolarki drzwiowej.  
 rozbudowa przedszkola.  

4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 
Solec - Zdrój   ul. 1 Maja 18    

5 Szacowana wartość 500 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty 
 Liczba zmodernizowanych obiektów szkolnych -1 
 poprawa warunków nauki dla uczniów oraz warunków pracy dla nauczycieli  Sposób pomiaru rezultatów: 
 protokoły odbioru, 
 audyt energetyczny, 
 dokumentacja fotograficzna. 

  Obszar rewitalizacji nr 2 – sołectwo Zborów 
Obszar rewitalizacji nr 2 - sołectwo Zborów Podstawowa Uzupełniająca Razem 
Liczba projektów rewitalizacyjnych 9 5 14 

Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych 4 710 000 zł 292 000 zł 5 002 000,00 zł 
  Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji nr 2 obejmującego fragment sołectwa Zborów:  

PODSTAWOWA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 
L.p. Sfera wraz z nazwą projektu Szacunkowa wartość 
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Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej 1 260 000 zł 
1. Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym w szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem) 200 000 zł 
2. Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w obszarze edukacji 760 000 zł 
3. Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych  300 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej 2 000 000 zł 
4. Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji 2 000 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej 150000 
5. Wolni od azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest 150 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej 500 000 zł 
6. Rewitalizacja zabytkowego Parku w Zborowice 300 000 zł 
7. Doposażenie Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Zborowie 200 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   800 000 zł 
7. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zborowice 300 000 zł 
8. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zborowie 500 000 zł 
    RAZEM wartość projektów podstawowych 4 710 000 zł 

  Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 1 Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym w szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem) 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Solcu-Zdroju, 
 Gmina Solec-Zdrój, 
 Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju, 
 Szkoła Podstawowa w Zborowie 

3 Zakres realizowanych zadań Zadanie 1 Organizacja spotkań integracyjno – motywacyjnych dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. pikniki rodzinne). Zadanie 2 Organizowane szkoleń, kursów i innych inicjatyw podnoszących kwalifikacje umożliwiające funkcjonowanie na rynku pracy i zapobiegające wykluczeniu społecznemu Zadanie 3 Realizacja programów profilaktycznych. Zadanie 4 Organizacja wyjazdów edukacyjno – wypoczynkowych dla dzieci z rodzin najuboższych. 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Zborów 121  
5 Szacowana wartość 200 000,00 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty wśród osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym: 
 zwiększenie wiary w siebie i własne możliwości 
 zwiększenie poziomu integracji i podniesienie poziomu aktywizacji zawodowej. 
 poszerzenie wiedzy i umiejętności umożliwiającej wejścia/powrót na rynek pracy 
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 Sposób pomiaru rezultatów: 
 lista obecności, 
 dokumentacja fotograficzna, 
 zaświadczenia/potwierdzenia zdobytych umiejętności.  Projekt komplementarny pośrednio z projektem rewitalizacyjnym nr 6 Rewitalizacja zabytkowego Parku w Zborowie. Projekt komplementarny bezpośrednio z projektem rewitalizacyjnym nr 14 Rozbudowa Budynku GCK przy ul. Partyzantów na potrzeby działalności GCK poprzez przebudowę budynku sąsiadującego w stanie surowym realizowanym 7 na obszarze nr 1 – Solec-Zdrój. 

  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 2 Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w obszarze edukacji 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Szkoła Podstawowa w Zborowie 
 Punkt Przedszkolny w Zborowie  
 Gminne Centrum Kultury w Solcu – Zdroju 
 Gmina Solec-Zdrój 
 Podmioty prywatne 

3 Zakres realizowanych zadań Organizacja zajęć dodatkowych pozalekcyjnych będzie polegała na rozwoju nauczania opartego na eksperymencie i narzędziach TIK poprzez doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne oraz realizację zajęć: 1 Kompetencje językowe i informatyczne na rynku pracy 2 Zwiększenie umiejętności uczenia się i poznanie własnych potrzeb przez uczniów (m.in. indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne), 3 Zajęcia eksperymentalne ukierunkowane na rozwój nauczania matematyki, przyrody. 4 Zajęcia sportowe służące wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów. 5 Kurs e-Nauczyciel dla kadry nauczycielskiej mający na celu poniesienie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK. 6. Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym (język angielski, rytmika, zajęcia plastyczne, rajdy, wyjazdy , zajęcia na basenie itp.)  W szkole należy wprowadzić nowoczesne formy nauczania m.in. e-learning oraz zwiększyć wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK ) w procesie nauczania. Należy przygotować spójny i bogaty program nauczania, który będzie wykorzystywał komputery (i inne urządzenia, takie jak tablice interaktywne, odtwarzacze mp3, kamery cyfrowe) jako narzędzia edukacji.  
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Zborów 121 

5 Szacowana wartość 760 000 zł  
6 Prognozowane rezultaty wraz ze Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zborowie nabędą lub wzmocnią kompetencje kluczowe (m.in. język obcy, matematyka, przyroda, 
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sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

umiejętności uczenia się i informatyczne). Każdy uczeń będzie miał możliwość – w ramach projektu - uczestnictwa w kilku typach wsparcia zgodnie ze ścieżką edukacyjną na którą składają się zajęcia dodatkowe: 
 z j. angielskiego/niemieckiego  
 warsztaty „Uczę się kreatywnie”  
 indywidualne doradztwo edukacyjnozawodowe  
 z matematyki metodą eksperymentu  
 warsztaty „Matematyka w Kosmosie”  
 zajęcia przyrodnicze  
 zajęcia sportowe (m.in. na basenie) Nauczyciele otrzymają wsparcie w postaci kursu „e-Nauczyciel”.  Dzieci w wieku przedszkolnym będą brały udział m.in. w zajęciach  
 ruchowych (rytmika, zajęcia na basenie),  
 plastycznych,  
 języka angielskiego 
 wyjazdach, rajdach.  Sposoby pomiaru rezultatów projektów: 
 dziennik zajęć dodatkowych, 
 dokumentacja fotograficzna, 
 ankiety.  Projekt komplementarny pośrednio z projektem rewitalizacyjnym nr 8 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zborowie 

 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 3 Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie  
 Gminne Centrum Kultury w Solcu – Zdroju 
 Gmina Solec-Zdrój 
 Podmioty prywatne 

3 Zakres realizowanych zadań Projekt polega na organizacja zajęć, spotkań integracyjnych, wyjazdów aktywizacyjno - integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.  
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Zborów  

5 Szacowana wartość 300 000 zł  
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty 
 aktywizacja osób niepełnosprawnych  
 integracja społeczna osób niepełnosprawnych  Sposoby pomiaru rezultatów projektów: 
 dziennik zajęć dodatkowych, 
 dokumentacja fotograficzna, 

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny  nr 4 Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji 
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2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 
 Przedsiębiorstwa – podmioty prywatne 
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Busku - Zdroju 
 Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 
 Powiatowy Urząd Pracy w Busku -Zdroju 
 LGD „Królewskie Ponidzie” 

3 Zakres realizowanych zadań Będą to różne przedsięwzięcia obecnie działających firm na obszarze rewitalizacji oraz tych, które powstaną w kolejnych latach. Inwestycje będą dotyczyły wdrażania  innowacji produktowych i procesowych oraz zakupu maszyn, urządzeń, budowy i modernizacji budynków przez przedsiębiorców do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczych.   
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Zborów 

5 Szacowana wartość 2 000 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty: 
 Zmniejszenie bezrobocia na terenie rewitalizacji. 
 Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw.  Źródła pomiaru: 
 Mapa dotacji.gov.pl 
 Informacje uzyskiwane od lokalnych przedsiębiorców. 

  Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 5 Wolni od azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

Gmina Solec-Zdrój Mieszkańcy gminy deklarujący potrzebę demontażu, transportu  i utylizacji azbestu 
3 Zakres realizowanych zadań Przedsięwzięcie zakłada demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakłada się ogółem utylizację około 1933 kg /rocznie. 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Zborów, budynki prywatne, na podstawie wniosków prywatnych właścicieli deklarujących udział w Programie 
5 Szacowana wartość 150 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty: 
 Usunięcie 15469 kg wyrobów zawierających azbest w okresie realizacji Programu Rewitalizacji.   Sposób pomiaru: 
 protokoły odbioru. 

  Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 6 Rewitalizacja zabytkowego Parku w Zborowice 
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2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 
Gmina Solec-Zdrój 

3 Zakres realizowanych zadań Zakres prac: 
 pielęgnacja drzewostanu 
 budowa małej infrastruktury (ławki, kosze na śmieci, miejsce na grilla) 
 budowa oświetlenia energooszczędnego 
 wstawienie tablic informacyjno - edukacyjnych 

4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 
Zborów 

5 Szacowana wartość 300 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty 
 Poprawa stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i aktywnego wypoczynku.  
 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.  
 Nowe formy aktywności sportowej.  
 Nowe atrakcje turystyczne.  
 Zachowanie bioróżnorodności.  
 Zachowanie dziedzictwa kulturowego  Sposób pomiaru rezultatów: 
 protokoły odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna. 

 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 7 Doposażenie Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Zborowie 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gmina Solec-Zdrój 
 Szkoła Podstawowa w Zborowie 
 Punkt Przedszkolny w Zborowie 

3 Zakres realizowanych zadań Zadanie 1 Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli do prowadzenia zajęć (m.in. matematycznych, przyrodniczych, sportowych, językowych itp.) Zadanie 2  Wyposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczych oraz komputerowych w nowoczesny sprzęt (m.in. komputery, tablice interaktywne, projektory itp.). Zadanie 3 Zakup zabawek, sprzętu oraz pomocy edukacyjnych do przedszkola (misie, lalki, książeczki, bajki na płytach DVD, telewizor, projektor  itp.) 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Zborów 121 

5 Szacowana wartość 200 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów 

Rezultaty 
 Utworzenie nowoczesnej pracowni matematyczno – przyrodniczej 
 Utworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej 
 uatrakcyjnienie zajęć z wykorzystaniem nowych pomocy oraz technologii TIK 
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rewitalizacji   Sposób pomiaru rezultatów: 
 protokoły odbioru, 
 audyt energetyczny, 
 dokumentacja fotograficzna. 

  Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 8 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zborowie 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gmina Solec-Zdrój 
 Szkoła Podstawowa w Zborowie 

3 Zakres realizowanych zadań Budynek w którym mieści się szkoła podstawowa oraz punkt przedszkolny należy poddać termomodernizacji. Zakres planowanych prac termomodernizacyjnych: 
 wymiana pieca,  
 wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz grzejników.  
 wykonanie ocieplenia  
 wykonanie wentylacji 
 wymiana oświetlenia na energooszczędne 
 instalacja OZE 
 remont dachu 

4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 
Zborów 121  

5 Szacowana wartość 300 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty 
 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku.  
 Zmniejszenie emisji CO2 
 Zmniejszenie zużycia energii finalnej 
 zwiększenie wykorzystania OZE  Sposób pomiaru rezultatów: 
 protokoły odbioru, 
 audyt energetyczny, 
 dokumentacja fotograficzna. 

  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 9 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zborowie 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gmina Solec-Zdrój 
 Szkoła Podstawowa w Zborowie 

3 Zakres realizowanych zadań Budynek w którym mieści się szkoła podstawowa oraz punkt przedszkolny wraz z terenem przyległym należy poddać modernizacji.  Zakres prac modernizacyjnych 
 remont schodów wejściowych do budynku.  



Program Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 
   

 
 

Strona 113 z 175 

 budowa parkingów. 
 wykonanie chodników wokół szkoły. 

4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 
Zborów 121  

5 Szacowana wartość 500 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty 
 Liczba zmodernizowanych obiektów szkolnych -1  Sposób pomiaru rezultatów: 
 protokoły odbioru, 
 audyt energetyczny, 
 dokumentacja fotograficzna. 

 Obszar rewitalizacji nr 3 – sołectwo Wełnin 
Obszar rewitalizacji nr 3 - sołectwo Wełnin Podstawowa Uzupełniająca Razem 

Liczba projektów rewitalizacyjnych 7 4 11 
Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych 2 335 000,00 zł 246 000,00 zł 2 581 000,00 zł 

  Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji nr 3 obejmującego sołectwo Wełnin:  
PODSTAWOWA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

L.p. Sfera wraz z nazwą projektu Szacunkowa wartość 
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej 460 000 zł 
1. Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym w szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem) 100 000 zł 
2. Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w Szkole Podstawowej Filialnej w Wełninie 360 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej 1 000 000 zł 
3. Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji 1 000 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej 75 000 zł 
4. Wolni od azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest 75 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej 100 000 zł 
5. Doposażenie Szkoły Podstawowej 100 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   700 000 zł 
6. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Filialnej w Wełninie 500 000 zł 
7. Modernizacja budynku Szkoły Filialnej w Wełninie 200 000 zł 
   

 
RAZEM wartość projektów podstawowych 2 335 000 zł 

 Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej 
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1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 1 Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym w szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem) 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Solcu-Zdroju, 
 Gmina Solec-Zdrój, 
 Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju, 
 Szkoła Filialna w Wełninie 

3 Zakres realizowanych zadań Zadanie 1 Organizacja spotkań integracyjno – motywacyjnych dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. pikniki rodzinne). Zadanie 2 Organizowane szkoleń, kursów i innych inicjatyw podnoszących kwalifikacje umożliwiające funkcjonowanie na rynku pracy i zapobiegające wykluczeniu społecznemu Zadanie 3 Realizacja programów profilaktycznych Zadanie 4 Organizacja wyjazdów edukacyjno – wypoczynkowych dla dzieci z rodzin najuboższych. 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Wełnin  
5 Szacowana wartość 100 000,00 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty wśród osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym: 
 zwiększenie wiary w siebie i własne możliwości 
 zwiększenie poziomu integracji i podniesienie poziomu aktywizacji zawodowej. 
 poszerzenie wiedzy i umiejętności umożliwiającej wejścia/powrót na rynek pracy  Sposób pomiaru rezultatów: 
 lista obecności, 
 dokumentacja fotograficzna, 
 zaświadczenia/potwierdzenia zdobytych umiejętności 

  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 2 Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w Szkole Filialnej w Wełninie 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Szkoła Filialna w Wełninie  
 Gminne Centrum Kultury w Solcu - Zdroju   

3 Zakres realizowanych zadań Organizacja zajęć dodatkowych pozalekcyjnych będzie polegała na rozwoju nauczania opartego na eksperymencie i narzędziach TIK poprzez doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne oraz realizację zajęć: 1 Kompetencje językowe i informatyczne na rynku pracy 2 Zwiększenie umiejętności uczenia się i poznanie własnych potrzeb przez uczniów (m.in. indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne), 3 Zajęcia eksperymentalne ukierunkowane na rozwój nauczania matematyki, przyrody. 4 Zajęcia sportowe służące wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów. 5 Kurs e-Nauczyciel dla kadry nauczycielskiej mający na celu poniesienie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK.  
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W szkole należy wprowadzić nowoczesne formy nauczania m.in. e-learning oraz zwiększyć wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK ) w procesie nauczania. Należy przygotować spójny i bogaty program nauczania, który będzie wykorzystywał komputery (i inne urządzenia, takie jak tablice interaktywne, odtwarzacze mp3, kamery cyfrowe) jako narzędzia edukacji.  
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Wełnin 77 

5 Szacowana wartość 360 000 zł  
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nabędą lub wzmocnią kompetencje kluczowe (m.in. język obcy, matematyka, przyroda, umiejętności uczenia się i informatyczne). Każdy uczeń będzie miał możliwość – w ramach projektu - uczestnictwa w kilku typach wsparcia zgodnie ze ścieżką edukacyjną na którą składają się zajęcia dodatkowe: 
 z j. angielskiego/niemieckiego   
 warsztaty „Uczę się kreatywnie”  
 indywidualne doradztwo edukacyjnozawodowe  
 z matematyki metodą eksperymentu  
 warsztaty z matematyki  
 zajęcia przyrodnicze  
 zajęcia sportowe (m.in. na basenie) Nauczyciele otrzymają wsparcie w postaci kursu „e-Nauczyciel”.  Sposoby pomiaru rezultatów projektów: 
 dziennik zajęć dodatkowych, 
 dokumentacja fotograficzna, 
 ankiety.  Projekt komplementarny pośrednio z projektem rewitalizacyjnym nr 6 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (EWE) wraz z instalacją OZE 

  Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny  nr 3 Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Przedsiębiorstwa – podmioty prywatne 
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Busku - Zdroju 
 Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 
 Powiatowy Urząd Pracy w Busku -Zdroju 
 LGD „Królewskie Ponidzie” 

3 Zakres realizowanych zadań Będą to różne przedsięwzięcia obecnie działających firm na obszarze rewitalizacji oraz tych, które powstaną w kolejnych latach. Inwestycje będą dotyczyły wdrażania  innowacji produktowych i procesowych oraz zakupu maszyn, urządzeń, budowy i modernizacji budynków przez przedsiębiorców do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczych.   
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4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 
Wełnin 

5 Szacowana wartość 1 000 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty: 
 Zmniejszenie bezrobocia na terenie rewitalizacji. 
 Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw.  Źródła pomiaru: 
 Mapa dotacji.gov.pl 
 Informacje uzyskiwane od lokalnych przedsiębiorców. 

  Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 4 Wolni od azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gmina Solec-Zdrój 
 Mieszkańcy gminy deklarujący potrzebę demontażu, transportu  i utylizacji azbestu 
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

3 Zakres realizowanych zadań Przedsięwzięcie zakłada demontaż, transport i utylizację wyrobów azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakłada się ogółem utylizację około 992 kg /rocznie. 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Wełnin, budynki prywatne, na podstawie wniosków prywatnych właścicieli deklarujących udział w Programie 
5 Szacowana wartość 75 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty: 
 Usunięcie 7936 kg wyrobów zawierających azbest w okresie realizacji Programu Rewitalizacji.   Sposób pomiaru: 
 protokoły odbioru.   Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej  

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 5 Doposażenie Szkoły Podstawowej  
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gmina Solec-Zdrój 
 Szkoła Filialna w Wełninie 

3 Zakres realizowanych zadań Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli do prowadzenia zajęć (m.in. matematycznych, przyrodniczych, sportowych, językowych itp.)  
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Wełnin 77 



Program Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 
   

 
 

Strona 117 z 175 

5 Szacowana wartość 100 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty 
 Uatrakcyjnienie zajęć z wykorzystaniem nowych pomocy oraz technologii TIK  Sposób pomiaru rezultatów: 
 protokoły odbioru, 
 audyt energetyczny, 
 dokumentacja fotograficzna. 

  Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 6 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Filialnej w Wełninie 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gmina Solec-Zdrój  
 Szkoła Filialna w Wełninie  

3 Zakres realizowanych zadań Budynek szkoły wymaga bardzo dużego nakładu pracy i funduszy. Zakres prac termomodernizacyjnych: - wymiana stolarki okiennej  - modernizacja dachu  - montaż instalacji OZE - docieplenie budynku  - wymiana instalacji centralnego ogrzewania 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Wełnin 77 

5 Szacowana wartość 500 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty 
 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku.  
 Zmniejszenie emisji CO2 
 Zmniejszenie zużycia energii finalnej 
 zwiększenie wykorzystania OZE  Sposób pomiaru rezultatów: 
 protokoły odbioru, 
 audyt energetyczny, 
 dokumentacja fotograficzna. 

   
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 7 Modernizacja budynku Szkoły filialnej w Wełninie 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gmina Solec-Zdrój  
 Szkoła Filialna w Wełninie  

3 Zakres realizowanych zadań Zakres prac modernizacyjnych - wyrównywanie ścian, malowanie wszystkich pomieszczeń 
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- wyrównanie posadzek (założenie terakoty) - gruntowny remont łazienek (wymiana płytek, wymiana pisuarów, umywalek kranów itp.) 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Wełnin 77 

5 Szacowana wartość 300 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty 
 Liczba zmodernizowanych obiektów oświatowych -1  
 Poprawa warunków nauki oraz pracy nauczycieli  Sposób pomiaru rezultatów: 
 protokoły odbioru. 
 audyt energetyczny, 
 dokumentacja fotograficzna. 

   Obszar rewitalizacji nr 4 – sołectwo Kików  
Obszar rewitalizacji nr 4 - sołectwo Kików Podstawowa Uzupełniająca Razem 
Liczba projektów rewitalizacyjnych 8 4 12 

Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych 1 556 000,00 zł 234 000,00 zł 1 790 000,00 zł 
 Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji nr 4 obejmującego fragment sołectwa Kików:  

PODSTAWOWA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 
L.p. Sfera wraz z nazwą projektu Szacunkowa wartość 
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej 380 000 zł 
1. Włączenie społeczne osób w wieku 60+ 60 000 zł 
2. Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym w szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem) 100 000 zł 
3. Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w Szkole Podstawowej w Kikowie 220 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej 500000 
4. Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji 500 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej 76 000 zł 
5 Wolni od azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest 76 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej 300 000 zł 
6. Doposażenie Szkoły Podstawowej 300 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   300 000 zł 
7. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Filialnej w Kikowie 300 000 zł 
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8. Modernizacja budynku Szkoły Filialnej w Kikowie 100 000 zł 
   
 

RAZEM wartość projektów podstawowych 1 556 000 zł 
  Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 1 Włączenie społeczne osób w wieku 60+ 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Solcu-Zdroju, 
 Gmina Solec-Zdrój, 
 Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju, 
 Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich wsi Kików 
 Szkoła Filialna w Kikowie 
 OSP w Kikowie 

3 Zakres realizowanych zadań Zadanie 1  Organizacja cyklicznych spotkań (m.in. dzień seniora, dzień babci, dzień dziadka, dzień kobiet itp.) Zadanie 2 Organizacja warsztatów z podstawy obsługi komputera. 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Kików 65  
5 Szacowana wartość 60 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty wśród osób 60+: 
 organizacja co najmniej 8 spotkań w ciągu roku 
  organizacja co roku warsztatów dla 10 osób (40 godz.) z zasad obsługi komputera 
 przeciwdziałanie e-wykluczeniu osób starszych 
 zwiększenie poziomu integracji społecznej.  Sposób pomiaru rezultatów: 
 lista obecności, 
 dokumentacja fotograficzna.  Projekt komplementarny pośrednio z projektem rewitalizacyjnym nr 5 „Doposażenie Szkoły Podstawowej’, 6 „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Filialnej w Kikowie” 7 „Modernizacja budynku Szkoły Filialnej w Kikowie” 

  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 2 Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym w szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem) 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Solcu-Zdroju, 
 Gmina Solec-Zdrój, 
 Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju, 
 Szkoła Filialna w Kikowie 

3 Zakres realizowanych zadań Zadanie 1 Organizacja spotkań integracyjno – motywacyjnych dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. pikniki rodzinne). Zadanie 2 Organizowane szkoleń, kursów i innych inicjatyw podnoszących kwalifikacje umożliwiające funkcjonowanie na rynku pracy i 
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zapobiegające wykluczeniu społecznemu Zadanie 3 Realizacja programów profilaktycznych Zadanie 4 Organizacja wyjazdów edukacyjno – wypoczynkowych dla dzieci z rodzin najuboższych. 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Wełnin  
5 Szacowana wartość 100 000,00 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty wśród osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym: 
 zwiększenie wiary w siebie i własne możliwości 
 zwiększenie poziomu integracji i podniesienie poziomu aktywizacji zawodowej. 
 poszerzenie wiedzy i umiejętności umożliwiającej wejścia/powrót na rynek pracy  Sposób pomiaru rezultatów: 
 lista obecności, 
 dokumentacja fotograficzna, 
 zaświadczenia/potwierdzenia zdobytych umiejętności 

  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 3 Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w Szkole Filialnej w Kikowie 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Szkoła Filialna w Kikowie  
 Gminne Centrum Kultury w Solcu - Zdroju  

3 Zakres realizowanych zadań Organizacja zajęć dodatkowych pozalekcyjnych będzie polegała na rozwoju nauczania opartego na eksperymencie i narzędziach TIK poprzez doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne oraz realizację zajęć: 1 Kompetencje językowe i informatyczne na rynku pracy 2 Zwiększenie umiejętności uczenia się i poznanie własnych potrzeb przez uczniów (m.in. indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne), 3 Zajęcia eksperymentalne ukierunkowane na rozwój nauczania matematyki, przyrody. 4 Zajęcia sportowe służące wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów. 5 Kurs e-Nauczyciel dla kadry nauczycielskiej mający na celu poniesienie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK.  W szkole należy wprowadzić nowoczesne formy nauczania m.in. e-learning oraz zwiększyć wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK ) w procesie nauczania. Należy przygotować spójny i bogaty program nauczania, który będzie wykorzystywał komputery (i inne urządzenia, takie jak tablice interaktywne, odtwarzacze mp3, kamery cyfrowe) jako narzędzia edukacji.  
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Kików 65 

5 Szacowana wartość 220 000 zł  
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6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nabędą lub wzmocnią kompetencje kluczowe (m.in. język obcy, matematyka, przyroda, umiejętności uczenia się i informatyczne). Każdy uczeń będzie miał możliwość – w ramach projektu - uczestnictwa w kilku typach wsparcia zgodnie ze ścieżką edukacyjną na którą składają się zajęcia dodatkowe: 
 z j. angielskiego/niemieckiego, 
 warsztaty „Uczę się kreatywnie” , 
 indywidualne doradztwo edukacyjnozawodowe),  
 z matematyki metodą eksperymentu , 
 warsztaty matematyczne,  
 zajęcia przyrodnicze, 
 zajęcia sportowe (w tym wyjazdy na basen) Nauczyciele otrzymają wsparcie w postaci kursu „e-Nauczyciel”.  Sposoby pomiaru rezultatów projektów: 
 dziennik zajęć dodatkowych, 
 dokumentacja fotograficzna, 
 ankiety. 

  Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny  nr 4 Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Przedsiębiorstwa – podmioty prywatne 
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Busku - Zdroju 
 Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 
 Powiatowy Urząd Pracy w Busku –Zdroju 
 LGD „Królewskie Ponidzie” 

3 Zakres realizowanych zadań Będą to różne przedsięwzięcia obecnie działających firm na obszarze rewitalizacji oraz tych, które powstaną w kolejnych latach. Inwestycje będą dotyczyły wdrażania  innowacji produktowych i procesowych oraz zakupu maszyn, urządzeń, budowy i modernizacji budynków przez przedsiębiorców do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczych.   
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Kików 

5 Szacowana wartość 500 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty: 
 Zmniejszenie bezrobocia na terenie rewitalizacji. 
 Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw.  Źródła pomiaru: 
 Mapa dotacji.gov.pl 
 Informacje uzyskiwane od lokalnych przedsiębiorców. 

  Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 5 
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Wolni od azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gmina Solec-Zdrój 
 Mieszkańcy gminy deklarujący potrzebę demontażu, transportu  i utylizacji azbestu 
 WFOŚiGW w Kielcach 

3 Zakres realizowanych zadań Przedsięwzięcie zakłada demontaż, transport i utylizację wyrobów azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakłada się ogółem utylizację około 944 kg /rocznie. 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Kików, budynki prywatne, na podstawie wniosków prywatnych właścicieli deklarujących udział w Programie 
5 Szacowana wartość 76 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty: Usunięcie 7552 kg wyrobów zawierających azbest w okresie realizacji Programu Rewitalizacji.   Sposób pomiaru: 
 protokoły odbioru. 

  Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 6 Doposażenie Szkoły Podstawowej  
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gmina Solec-Zdrój 
 Szkoła Filialna w Kikowie 

3 Zakres realizowanych zadań Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli do prowadzenia zajęć (m.in. matematycznych, przyrodniczych, sportowych, językowych itp.)  
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Kików 65 

5 Szacowana wartość 100 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty 
 Uatrakcyjnienie zajęć z wykorzystaniem nowych pomocy oraz technologii TIK Sposób pomiaru rezultatów: 
 protokoły odbioru, 
 audyt energetyczny, 
 dokumentacja fotograficzna. 

  Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 7 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Filialnej w Kikowie 
2 Wskazanie podmiotów  Gmina Solec-Zdrój  

 Szkoła Filialna w Kikowie 
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realizujących projekt  
3 Zakres realizowanych zadań Zakres prac termomodernizacyjnych: 

 wymiana pieca 
 wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz grzejników 
 wymiana stolarki okiennej 
 ocieplenie budynku  
 montaż instalacji OZE 

4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 
Kików 65 

5 Szacowana wartość 300 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty 
 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku.  
 Zmniejszenie emisji CO2 
 Zmniejszenie zużycia energii finalnej 
 zwiększenie wykorzystania OZE  Sposób pomiaru rezultatów: 
 protokoły odbioru, 
 audyt energetyczny, dokumentacja fotograficzna 

  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 8 Modernizacja budynku Szkoły Filialnej w Kikowie 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gmina Solec-Zdrój  
 Szkoła Filialna w Kikowie  

3 Zakres realizowanych zadań Zakres prac modernizacyjnych - wyrównywanie ścian, malowanie wszystkich pomieszczeń - wyrównanie posadzek (założenie terakoty) - gruntowny remont łazienek (wymiana płytek, wymiana pisuarów, umywalek kranów itp.) 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Kików 65 

5 Szacowana wartość 100 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty Liczba zmodernizowanych obiektów oświatowych -1  Poprawa warunków nauki oraz pracy nauczycieli  Sposób pomiaru rezultatów: protokoły odbioru. 
 dokumentacja fotograficzna. 
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8. Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową 
 Solec-Zdrój – obszar rewitalizacji nr 1 Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową na w/w obszarze rewitalizacji.  

UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 
L.p. Sfera wraz z nazwą projektu Szacunkowa wartość 
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej 40 000 zł 
1. Wsparcie organizacji pozarządowych z obszaru rewitalizacji 40 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej 4 000 000 zł 
2. Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji 4 000 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej 200 000 zł 
3. EWE i OZE na budynkach prywatnych 200 000 zł 
4. Edukacja ekologiczna 40 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej 2 190 000 zł 
5. Zwiększenie dostępu do usług medycznych i profilaktyka zdrowotna 500 000 zł 
6. Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze rewitalizowanym 1 540 000 zł 
7. Budowa szerokopasmowego Internetu 150 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   0 zł 
      
 RAZEM wartość projektów uzupełniających 6 430 000 zł 

  Projekty w sferze społecznej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 1 Wsparcie organizacji pozarządowych z obszaru rewitalizacji 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gmina Solec-Zdrój 
 Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju, 
 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Solec Zdrój” 
 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej 
 Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich wsi Kików 
 Gminny Klub Sportowy "Źródło-Vitalpol"  w Solcu-Zdroju 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu-Zdroju 
 Stowarzyszenie Młodzi dla Wsi Zagajów 

3 Zakres realizowanych zadań Zadanie 1  Organizacja warsztatów/spotkań dla NGO  Zadanie 2  Zakup sprzętu dla OSP Zadanie 3 Zakup sprzętu/wyposażenia dla KGW  Zadanie 4 Organizacja imprez integracyjno – edukacyjnych 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia Solec-Zdrój 
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danego projektu) 
5 Szacowana wartość 40 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty  
 organizacja co najmniej 6 warsztatów/spotkań w ciągu roku (nt. zasad pozyskiwania środków zewnętrznych, zasady udzielania pierwszej pomocy, zajęcia florystyczne) 
 zakup nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP 
 zakup sprzętu dla KGW (garnki, naczynia itp.) 
 organizacja co najmniej 2 imprez integracyjnych w roku.  Sposób pomiaru rezultatów: 
 lista obecności, 
 dokumentacja fotograficzna. 

 Projekty w sferze gospodarczej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 2 Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Przedsiębiorstwa – podmioty prywatne 
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Busku - Zdroju 
 Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 
 Powiatowy Urząd Pracy w Busku –Zdroju 
 LGD „Królewskie Ponidzie” 

3 Zakres realizowanych zadań Będą to różne przedsięwzięcia obecnie działających firm na obszarze rewitalizacji oraz tych, które powstaną w kolejnych latach. Inwestycje będą dotyczyły wdrażania  innowacji produktowych i procesowych oraz zakupu maszyn, urządzeń, budowy i modernizacji budynków przez przedsiębiorców do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczych.   
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Solec-Zdrój 

5 Szacowana wartość 2 000 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty: 
 Zmniejszenie bezrobocia na terenie rewitalizacji. 
 Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw.  Źródła pomiaru: 
 Mapa dotacji.gov.pl 
 Informacje uzyskiwane od lokalnych przedsiębiorców.  Projekt jest komplementarny z projektem rewitalizacyjnym nr 7 „Rewitalizacja obszaru wokół zbiornika wodnego” 

 Projekty w sferze środowiskowej  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 3 EWE i OZE na budynkach prywatnych 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kielcach  
 Mieszkańcy miejscowości Solec-Zdrój 
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 Gmina Solec-Zdrój 
3 Zakres realizowanych zadań EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. głęboka termomodernizacja polegająca na: 

 wymiana okien na energooszczędne, 
 wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszczędne, 
 ocieplenie ścian zewnętrznych, 
 ocieplenie dachu i stropu, 
 Wymiana grzejników na nowe, energooszczędne, 
 Wymiana kotła,  
 zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją. OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie  i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła.  W ramach rewitalizacji zakłada się, że część indywidualnych gospodarstw domowych skorzysta ze wsparcia (także w formie dotacji, pożyczek) na wdrożenie EWE i OZE. 

4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 
Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie miejscowości Solec-Zdrój 

5 Szacowana wartość 200 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: Minimum 25 gospodarstw domowych w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji wdroży i zainstaluje EWE i/lub OZE.  Sposób pomiaru rezultatów: 
 informacje WFOŚiGW w Kielcach, 
 dane własne Urzędu Gminy, 
 informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet, 
 dokumentacja fotograficzna. 

  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 4 Edukacja ekologiczna 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gmina Solec-Zdrój 
 Rada Sołecka 
 Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju 
 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Solec Zdrój” 
 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej 
 Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich wsi Kików 
 Stowarzyszenie Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie 
 Gminny Klub Sportowy "Źródło-Vitalpol"  w Solcu-Zdroju 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu-Zdroju 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Świniarach 
 Ochotnicza Straż Pożarna  w Kikowie 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Zborowie 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Piestrzcu 
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 Stowarzyszenie Młodzi dla Wsi Zagajów 
 Szkoły z terenu gminy Solec-Zdrój 

3 Zakres realizowanych zadań Zadanie 1: Edukacja ekologiczna  Zakłada się realizację różnego rodzaju akcji (np. sprzątanie świata, zakładanie ogródka na parapecie okna), przeprowadzenie badań  i doświadczeń, konkursów (np. przyrodniczo-plastycznych, fotograficznych, wierszyki i opowiadania o tematyce ekologicznej), szkoleń, pogadanek w szkołach,  dokarmianie ptaków w trakcie zimy, wycieczki do lasu, itp.  
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Solec-Zdrój 

5 Szacowana wartość 40 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: W okresie wdrażania Programu: 
 przeprowadzenie min. 16 akcji ekologicznych, 
 zorganizowanie 8 konkursów ekologicznych, 
 przeprowadzenie 8 pogadanek nt. ekologii, 
 zorganizowanie 8 szkoleń dot. ekologii.  Sposób pomiaru: 

 listy obecności, 
 sprawozdania z działalności Zespołu Szkół, 
 sprawozdanie z działalności świetlicy wiejskiej, 
 sprawozdania z działalności stowarzyszeń, 
 dokumentacja fotograficzna. 

 Projekty w sferze przestrzenno - funkcjonalne 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 5 Zwiększenie dostępu do usług medycznych i profilaktyka zdrowotna 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 NZOZ Przychodnia "ESKULAP" Sp. z o.o. 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Solcu-Zdroju 
 Gminny Klub Sportowy "Źródło-Vitalpol"  w Solcu-Zdroju  

3 Zakres realizowanych zadań Zadanie 1: Modernizacja i doposażenie Ośrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju  Zadanie 2: Wdrażanie programów profilaktycznych. Zadanie 3 Wdrożenie skoordynowanej opieki na d pacjentem Zadanie 4 Zwiększenie poziomu zatrudnienia personelu medycznego  
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Solec-Zdrój ul. 1 Maja 14 A 

5 Szacowana wartość 500 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Projekt będzie miał wpływ na sferę społeczną związaną z ochroną zdrowia. Diagnoza i stan zdrowia mieszkańców obszaru rewitalizacji wskazują na potrzebę modernizacji obiektu, doposażenia w nowoczesny sprzęt medyczny oraz wdrażanie Programów profilaktycznych.   Sposób pomiaru rezultatów: 
 dokumentacja medyczna Ośrodka Zdrowia, 
 dokumentacja fotograficzna z realizacji programów profilaktycznych, 
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1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 6 Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze rewitalizowanym 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

Gmina Solec-Zdrój  
3 Zakres realizowanych zadań Zadanie 1: Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Solec-Zdrój (ulice- Słoneczna, Targowa, Żeromskiego, Szkolna, 1 Maja, Krakowska, Polna, Kościuszki, Cicha, kościelna. RAZEM (4,02 km) Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana będzie z rur PVC –u, oraz z PE. Zadanie 2 Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Solec-Zdrój – 450 m. Sieć wodociągowa wykonana zostanie z rur PE. 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Solec-Zdrój 

5 Szacowana wartość 1 540 000 zł  
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty: 
 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze rewitalizacji 
 Przebudowa i budowa sieci kanalizacyjnej o długości 4,02 km . 
 Modernizacja istniejących odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości 450 m.  Sposób pomiaru rezultatów: 
 protokoły odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna. 

 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 7 Budowa szerokopasmowego internetu 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

Gmina Solec-Zdrój Przedsiębiorstwa prywatne oferujące usługi związane z dostępem do internetu Województwo Świętokrzyskie Mieszkańcy miejscowości Solec-Zdrój 
3 Zakres realizowanych zadań Szerokopasmowy dostęp do internetu – usługa polegająca na łączeniu  z internetem za pomocą szybkiego łącza lub medium o dużej przepustowości. Połączenie wykorzystuje szerokie pasmo częstotliwości wytwarzane przez modem. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się technologie z rodziny DSL (xDSL), WiMAX, PON, DOCSIS lub inne podobne. Projekt rewitalizacyjne zakłada budowę takiego szerokopasmowego internetu przynajmniej w części sołectwa Solec-Zdrój. 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Cały teren Solca-Zdroju  

5 Szacowana wartość 150 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: 
 minimum 100 gospodarstw domowych posiada dostęp do szerokopasmowego internetu na obszarze rewitalizacji,  
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odniesieniu do celów rewitalizacji Sposób pomiaru rezultatów: 
 ankiety, 
 dokumentacja fotograficzna. 

   Zborów – obszar rewitalizacji nr 2 Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową na w/w obszarze rewitalizacji.  
UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

L.p. Sfera wraz z nazwą projektu Szacunkowa wartość 
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej 30 000 zł 
1. Wsparcie organizacji pozarządowych z obszaru rewitalizacji 30 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej 100 000 zł 
2. Powstawanie i rozwój gospodarstw agroturystycznych 100 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej 112 000 zł 
3. EWE i OZE na budynkach prywatnych 80 000 zł 
4. Edukacja ekologiczna 32 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej 50 000 zł 
5. Poprawa poziomu bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej 50 000 zł 
      

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   0 zł 
      
 
 RAZEM wartość projektów uzupełniających 292 000 zł 

   Projekty w sferze społecznej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 1 Wsparcie organizacji pozarządowych z obszaru rewitalizacji 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gmina Solec-Zdrój 
 Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju, 
 Stowarzyszenie Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie  
 Ochotnicza Straż Pożarna w Zborowie 

3 Zakres realizowanych zadań Zadanie 1  Organizacja warsztatów/spotkań dla NGO  Zadanie 2  Zakup sprzętu dla OSP Zadanie 3 Organizacja imprez integracyjno – edukacyjnych 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Zborów 

5 Szacowana wartość 30 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze Rezultaty  

 organizacja co najmniej 4 warsztatów/spotkań w ciągu roku (nt. 



Program Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 
   

 
 

Strona 130 z 175 

sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

zasad pozyskiwania środków zewnętrznych, zasady udzielania pierwszej pomocy, zajęcia florystyczne) 
 zakup nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP 
 zakup sprzętu dla KGW (garnki, naczynia itp.) 
 organizacja co najmniej 2 imprez integracyjnych w roku.  Sposób pomiaru rezultatów: 
 lista obecności, 
 dokumentacja fotograficzna. 

 Projekty w sferze gospodarczej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 2 Powstawanie i rozwój gospodarstw agroturystycznych 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

Mieszkańcy sołectwa Zborów Gmina Solec-Zdrój Rada Sołecka  Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
3 Zakres realizowanych zadań Na terenie sołectwa istnieje potrzeba rozwoju i wsparcia tego kierunku. Dzięki dotacjom ARiMR, LGD istnieje szansa, że powstaną gospodarstwa agroturystyczne. 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Zborów 

5 Szacowana wartość 100 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: Zakładamy, że powstaną 2 gospodarstwa agroturystyczne. W przypadku utworzenia na terenie sołectwa i gminy nowych gospodarstw agroturystycznych istnieje możliwość powołania stowarzyszenia  i wspólnej promocji produktów turystycznych (także ich tworzenia).   Sposób pomiaru rezultatów: 
 wykaz gospodarstw agroturystycznych Urzędu Gminy,  
 strony internetowe gospodarstw agroturystycznych, 
 www gminy, 
 dokumentacja fotograficzna. 

 Projekty w sferze środowiskowej  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 3 EWE i OZE na budynkach prywatnych 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kielcach  
 Mieszkańcy miejscowości Zborów 
 Gmina Solec-Zdrój 

3 Zakres realizowanych zadań EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. głęboka termomodernizacja polegająca na: 
 wymiana okien na energooszczędne, 
 wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszczędne, 
 ocieplenie ścian zewnętrznych, 
 ocieplenie dachu i stropu, 
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 Wymiana grzejników na nowe, energooszczędne, 
 Wymiana kotła,  
 zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją. OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie  i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła.  W ramach rewitalizacji zakłada się, że część indywidualnych gospodarstw domowych skorzysta ze wsparcia (także w formie dotacji, pożyczek) na wdrożenie EWE i OZE. 

4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 
Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie miejscowości Solec-Zdrój 

5 Szacowana wartość 80 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: Minimum 8 gospodarstw domowych w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji wdroży i zainstaluje EWE i/lub OZE.  Sposób pomiaru rezultatów: 
 informacje WFOŚiGW w Kielcach, 
 dane własne Urzędu Gminy, 
 informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet, 
 dokumentacja fotograficzna. 

 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 4 Edukacja ekologiczna 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gmina Solec-Zdrój 
 Rada Sołecka 
 Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju 
 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Solec Zdrój” 
 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej 
 Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich wsi Kików 
 Stowarzyszenie Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie 
 Gminny Klub Sportowy "Źródło-Vitalpol"  w Solcu-Zdroju 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu-Zdroju 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Świniarach 
 Ochotnicza Straż Pożarna  w Kikowie 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Zborowie 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Piestrzcu 
 Stowarzyszenie Młodzi dla Wsi Zagajów 
 Szkoły z terenu gminy Solec-Zdrój 

3 Zakres realizowanych zadań Zadanie 1: Edukacja ekologiczna  Zakłada się realizację różnego rodzaju akcji (np. sprzątanie świata, zakładanie ogródka na parapecie okna), przeprowadzenie badań  i doświadczeń, konkursów (np. przyrodniczo-plastycznych, fotograficznych, wierszyki i opowiadania o tematyce ekologicznej), szkoleń, pogadanek w szkołach,  dokarmianie ptaków w trakcie zimy, wycieczki do lasu, itp.  
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4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 
Zborów 

5 Szacowana wartość 40 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: W okresie wdrażania Programu: 
 przeprowadzenie min. 16 akcji ekologicznych, 
 zorganizowanie 8 konkursów ekologicznych, 
 przeprowadzenie 8 pogadanek nt. ekologii, 
 zorganizowanie 8 szkoleń dot. ekologii.  Sposób pomiaru: 

 listy obecności, 
 sprawozdania z działalności Zespołu Szkół, 
 sprawozdanie z działalności świetlicy wiejskiej, 
 sprawozdania z działalności stowarzyszeń, 
 dokumentacja fotograficzna. 

  Projekty w sferze przestrzenno - funkcjonalne 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 4 Poprawa poziomu bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gmina Solec-Zdrój 
 Szkoła Podstawowa w Zborowie  

3 Zakres realizowanych zadań Zakup i montaż monitoringu na potrzeby szkoły  
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Zborów 121 

5 Szacowana wartość 50 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty 
 poprawa poziomu bezpieczeństwa uczniów  Sposób pomiaru rezultatów: 
 protokół zdawczo – odbiorczy. 

 Wełnin – obszar rewitalizacji nr 3 Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową na w/w obszarze rewitalizacji.  
UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

L.p. Sfera wraz z nazwą projektu Szacunkowa wartość 
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej 50 000 zł 

1. Włączenie społeczne osób w wieku 60+ 50 000 zł 
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej 100 000 zł 
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2. Powstawanie i rozwój gospodarstw agroturystycznych 100 000 zł 
Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej 96 000 zł 

3. EWE i OZE na budynkach prywatnych 80 000 zł 
4. Edukacja ekologiczna 16 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej 0 zł 
      

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   0 zł 
      
 RAZEM wartość projektów uzupełniających 246 000 zł 

  Projekty w sferze społecznej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 1 Włączenie społeczne osób w wieku 60+ 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Solcu-Zdroju, 
 Gmina Solec-Zdrój, 
 Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju, 

3 Zakres realizowanych zadań Zadanie 1 Organizacja cyklicznych spotkań (m.in. dzień seniora, dzień babci, dzień dziadka, dzień kobiet itp.) Zadanie 2 Organizacja spotkań/seminariów z zakresu edukacji ekonomicznej, zdrowotnej skierowany do osób 60+  (spotkania z kardiologiem, diabetykiem itp.) Zadanie 3 Organizacja warsztatów z podstawy obsługi komputera. Zadanie 4 Rozwijanie zainteresowań i pasji SENIORÓW (rajdy, wyjazdy itp.) 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Wełnin 

5 Szacowana wartość 50 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty wśród osób 60+: 
 organizacja co najmniej 6 spotkań w ciągu roku 
 organizacja co najmniej 2 spotkań/seminariów z zakresu edukacji ekonomicznej 
 przeciwdziałanie e-wykluczeniu osób starszych 
 zwiększenie poziomu integracji społecznej 
 kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości, 
 zwiększenie wiedzy nt. zdrowego trybu życia 
 popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza, 
 promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym.  Sposób pomiaru rezultatów: 
 lista obecności, 
 dokumentacja fotograficzna.  Projekt jest komplementarny z działaniami jakie gmina zamierza 
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realizować w sferze funkcjonalno-przestrzennej (komplementarność bezpośrednia z projektami rewitalizacyjnymi nr  5 „Doposażenie Szkoły Podstawowej” 
 Projekty w sferze gospodarczej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 2 Powstawanie i rozwój gospodarstw agroturystycznych 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

Mieszkańcy sołectwa Wełnin Gmina Solec-Zdrój Rada Sołecka  Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
3 Zakres realizowanych zadań Na terenie sołectwa istnieje potrzeba rozwoju i wsparcia tego kierunku. Dzięki dotacjom ARiMR, LGD istnieje szansa, że powstaną gospodarstwa agroturystyczne. 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Wełnin 

5 Szacowana wartość 100 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: Zakładamy, że powstaną 2 gospodarstwa agroturystyczne. W przypadku utworzenia na terenie sołectwa i gminy nowych gospodarstw agroturystycznych istnieje możliwość powołania stowarzyszenia  i wspólnej promocji produktów turystycznych (także ich tworzenia).   Sposób pomiaru rezultatów: 
 wykaz gospodarstw agroturystycznych Urzędu Gminy,  
 strony internetowe gospodarstw agroturystycznych, 
 www gminy, 
 dokumentacja fotograficzna. 

 Projekty w sferze środowiskowej  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 3 EWE i OZE na budynkach prywatnych 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kielcach  
 Mieszkańcy miejscowości Wełnin 
 Gmina Solec-Zdrój 

3 Zakres realizowanych zadań EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. głęboka termomodernizacja polegająca na: 
 wymianie okien na energooszczędne, 
 ociepleniu ścian zewnętrznych, 
 ociepleniu dachu i stropu, 
 wymianie grzejników na nowe, energooszczędne, 
 wymianie kotłów,  
 instalowaniu wentylacji mechanicznej z rekuperacją. OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie  
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i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła.  W ramach rewitalizacji zakłada się, że część indywidualnych gospodarstw domowych skorzysta ze wsparcia (także w formie dotacji, pożyczek) na wdrożenie EWE i OZE. 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie miejscowości Wełnin 

5 Szacowana wartość 80 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: Minimum 8 gospodarstw domowych w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji wdroży i zainstaluje EWE i/lub OZE.  Sposób pomiaru rezultatów: 
 informacje WFOŚiGW w Kielcach, 
 dane własne Urzędu Gminy, 
 informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet, 
 dokumentacja fotograficzna. 

  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 4 Edukacja ekologiczna 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gmina Solec-Zdrój 
 Rada Sołecka 
 Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju 
 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Solec Zdrój” 
 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej 
 Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich wsi Kików 
 Stowarzyszenie Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie 
 Gminny Klub Sportowy "Źródło-Vitalpol"  w Solcu-Zdroju 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu-Zdroju 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Świniarach 
 Ochotnicza Straż Pożarna  w Kikowie 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Zborowie 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Piestrzcu 
 Stowarzyszenie Młodzi dla Wsi Zagajów 
 Szkoły z terenu gminy Solec-Zdrój 

3 Zakres realizowanych zadań Zadanie 1: Edukacja ekologiczna  Zakłada się realizację różnego rodzaju akcji (np. sprzątanie świata, zakładanie ogródka na parapecie okna), przeprowadzenie badań  i doświadczeń, konkursów (np. przyrodniczo-plastycznych, fotograficznych, wierszyki i opowiadania o tematyce ekologicznej), szkoleń, pogadanek w szkołach,  dokarmianie ptaków w trakcie zimy, wycieczki do lasu, itp.  
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Wełnin 

5 Szacowana wartość 16 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: W okresie wdrażania Programu: 
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sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

 przeprowadzenie min. 8 akcji ekologicznych, 
 zorganizowanie 8 konkursów ekologicznych,  Sposób pomiaru: 

 listy obecności, 
 dokumentacja fotograficzna. 

  Kików – obszar rewitalizacji nr 4 Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową na w/w obszarze rewitalizacji  
UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

L.p. Sfera wraz z nazwą projektu Szacunkowa wartość 
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej 30 000 zł 

1. Wsparcie organizacji pozarządowych z obszaru rewitalizacji 30 000 zł 
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej 100 000 zł 

2. Powstawanie i rozwój gospodarstw agroturystycznych 100 000 zł 
Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej 104 000 zł 

3. EWE i OZE na budynkach prywatnych 80 000 zł 
4. Edukacja ekologiczna 24 000 zł 

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej 0 zł 
      

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   0 zł 
      

  Projekty w sferze społecznej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 1 Wsparcie organizacji pozarządowych z obszaru rewitalizacji 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gmina Solec-Zdrój 
 Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju, 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Kikowie 
 KGW w kikowie 

3 Zakres realizowanych zadań Zadanie 1  Organizacja warsztatów/spotkań dla NGO  Zadanie 2  Zakup sprzętu dla OSP Zadanie 3 Organizacja imprez integracyjno – edukacyjnych 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Kików 

5 Szacowana wartość 30 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Rezultaty  
 organizacja co najmniej 4 warsztatów/spotkań w ciągu roku (nt. zasad pozyskiwania środków zewnętrznych, zasady udzielania pierwszej pomocy, zajęcia florystyczne) 
 zakup nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP 
 zakup sprzętu dla KGW (garnki, naczynia itp.) 
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 organizacja co najmniej 2 imprez integracyjnych w roku.  Sposób pomiaru rezultatów: 
 lista obecności, 
 dokumentacja fotograficzna. 

 Projekty w sferze gospodarczej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 2 Powstawanie i rozwój gospodarstw agroturystycznych 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

Mieszkańcy sołectwa Kików Gmina Solec-Zdrój Rada Sołecka  Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
3 Zakres realizowanych zadań Na terenie sołectwa istnieje potrzeba rozwoju i wsparcia tego kierunku. Dzięki dotacjom ARiMR, LGD istnieje szansa, że powstaną gospodarstwa agroturystyczne. 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Kików 

5 Szacowana wartość 100 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: Zakładamy, że powstaną 2 gospodarstwa agroturystyczne. W przypadku utworzenia na terenie sołectwa i gminy nowych gospodarstw agroturystycznych istnieje możliwość powołania stowarzyszenia  i wspólnej promocji produktów turystycznych (także ich tworzenia).   Sposób pomiaru rezultatów: 
 wykaz gospodarstw agroturystycznych Urzędu Gminy,  
 strony internetowe gospodarstw agroturystycznych, 
 www gminy, 
 dokumentacja fotograficzna. 

   Projekty w sferze środowiskowej  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 3 EWE i OZE na budynkach prywatnych 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kielcach  
 Mieszkańcy miejscowości Kików 
 Gmina Solec-Zdrój 

3 Zakres realizowanych zadań EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. głęboka termomodernizacja polegająca na: 
 wymianie okien na energooszczędne, 
 ociepleniu ścian zewnętrznych, 
 ociepleniu dachu i stropu, 
 wymianie grzejników na nowe, energooszczędne, 
 wymianie kotłów,  
 instalowaniu wentylacji mechanicznej z rekuperacją. 
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OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie  i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła.  W ramach rewitalizacji zakłada się, że część indywidualnych gospodarstw domowych skorzysta ze wsparcia (także w formie dotacji, pożyczek) na wdrożenie EWE i OZE. 
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) 

Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie miejscowości Kików 

5 Szacowana wartość 80 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: Minimum 8 gospodarstw domowych w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji wdroży i zainstaluje EWE i/lub OZE.  Sposób pomiaru rezultatów: 
 informacje WFOŚiGW w Kielcach, 
 dane własne Urzędu Gminy, 
 informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet, 
 dokumentacja fotograficzna. 

  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 4 Edukacja ekologiczna 
2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt 

 Gmina Solec-Zdrój 
 Rada Sołecka 
 Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju 
 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Solec Zdrój” 
 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej 
 Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich wsi Kików 
 Stowarzyszenie Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie 
 Gminny Klub Sportowy "Źródło-Vitalpol"  w Solcu-Zdroju 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu-Zdroju 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Świniarach 
 Ochotnicza Straż Pożarna  w Kikowie 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Zborowie 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Piestrzcu 
 Stowarzyszenie Młodzi dla Wsi Zagajów 
 Szkoły z terenu gminy Solec-Zdrój 

3 Zakres realizowanych zadań Zadanie 1: Edukacja ekologiczna  Zakłada się realizację różnego rodzaju akcji (np. sprzątanie świata, zakładanie ogródka na parapecie okna), przeprowadzenie badań  i doświadczeń, konkursów (np. przyrodniczo-plastycznych, fotograficznych, wierszyki i opowiadania o tematyce ekologicznej), szkoleń, pogadanek w szkołach,  dokarmianie ptaków w trakcie zimy, wycieczki do lasu, itp.  
4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia Kików 
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danego projektu) 
5 Szacowana wartość 24 000 zł 
6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: W okresie wdrażania Programu: 
 przeprowadzenie min. 16 akcji ekologicznych, 
 zorganizowanie 8 konkursów ekologicznych,  Sposób pomiaru: 

 listy obecności, 
 dokumentacja fotograficzna. 
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9. Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami/ przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów  i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji 
  Program Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój ujmuje działania w sposób kompleksowy  (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków EFRR, EFS, Funduszu Spójności oraz innych środków publicznych lub prywatnych) tak, aby nie pomijać aspektu społecznego, ekonomicznego, przestrzennego, technicznego, środowiskowego  i kulturowego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.  Program złożony jest z wielu różnorodnych projektów (kluczowych i uzupełniających). Projekty są ze sobą wzajemnie powiązane oraz pozostają w synergii. Projekty będą realizowane na terenach o istotnym znaczeniu dla rozwoju całej gminy. Działania ujęte w Programie obejmują zasięgiem całość obszaru rewitalizacji dotkniętego szczególną koncentracją problemów i negatywnych zjawisk kryzysowych. Działania przedstawione w dokumencie są ze sobą powiazanie/komplementarne  w pięciu aspektach: przestrzennym, problemowym, proceduralno- instytucjonalnym, międzyokresowym i źródeł finansowania.  Komplementarność projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych5 Wszystkie działania zaplanowane w ramach procesu rewitalizacji są ze sobą komplementarne.  W ramach procesu rewitalizacji przewidziano zarówno zadania inwestycyjne jak i społeczne.  Warto zwrócić uwagę, że celem głównym Programu jest ożywienie obszarów rewitalizacji zwłaszcza poprzez aktywizację mieszkańców. Właśnie ten aspekt społeczny stanowi klucz do rozwoju obszarów zdegradowanych. Służyć temu będzie m. in. rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju oraz współpraca różnych podmiotów na rzecz kompleksowej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych (zob. poniżej wykaz podmiotów realizujących Program).   1 Komplementarność przestrzenna Program rewitalizacji będzie efektywnie oddziaływał na całe dotknięte kryzysem obszary, poszczególne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne wzajemnie się dopełniają przestrzennie oraz zachodzi między nimi efekt synergii. Projekty realizowane w ramach Programu będą łagodzić lub całkowicie eliminować problemy występujące na obszarach kryzysowych.   2 Komplementarność problemowa Zaproponowane w dokumencie projekty będą realizowane na obszarach rewitalizacji i są odpowiedzią na zdiagnozowane na tych terenach problemy. Projekty/przedsięwzięcia, jakie zostaną zrealizowane w ramach procesu rewitalizacji, dopełniają się tematycznie, sprawiając, że program rewitalizacji oddziałuje na obszar zdegradowany we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, ekonomicznym, przestrzennym, środowiskowym, kulturowym, technicznym).  Komplementarność problemowa – zwiększenie jakości kapitału ludzkiego oraz zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

                                                 5 Przedsięwzięciem rewitalizacyjnym jest działanie (w tym mające charakter ciągły), w szczególności  o charakterze społecznym, ekonomicznym, urbanistycznym, budowlanym, środowiskowym, konserwatorskim, edukacyjnym, naukowym, zdrowotnym lub kulturalnym, zawarte lub wynikające z programu rewitalizacji oraz logicznie powiązane z treścią i celami programu rewitalizacji.   
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Problem – niski kapitał społeczny na obszarze rewitalizacji oraz wysoki poziom wykluczenia społecznego. Przynajmniej kilka projektów rewitalizacyjnych przyczynia się do złagodzenia tego problemu. Solec-Zdrój 
 Włączenie społeczne osób w wieku 60+ 
 Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym w szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem) 
 Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w obszarze edukacji 
 Organizacja imprez kulturalnych na obszarze rewitalizacji 
 Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży z obszarów rewitalizacji 
 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (EWE) wraz z instalacją OZE 
 Modernizacja infrastruktury szkolnej 
 Poprawa estetyki sołectwa i funkcjonalności przestrzeni publicznej 
 Rewitalizacja Parku na cele edukacyjno – wypoczynkowe 
 Wsparcie organizacji pozarządowych z obszaru rewitalizacji 
 Rozbudowa Budynku GCK przy ul. Partyzantów na potrzeby działalności GCK poprzez przebudowę budynku sąsiadującego w stanie surowym Zborów 
 Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym w szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem) 
 Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w obszarze edukacji 
 Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych 
 Rewitalizacja zabytkowego Parku w Zborowice 
 Doposażenie Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Zborowie 
 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zborowie Wełnin/Kików 
 Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym w szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem) 
 Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w Szkole Podstawowej Filialnej w Wełninie 
 Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kikowie/Wełninie 
 Modernizacja budynku Szkoły Filialnej w Kikowie i Wełninie  Komplementarność problemowa – zwiększenie dostępu i rozszerzenie usług zdrowotnych  Problem niska jakość usług zdrowotnych na obszarze rewitalizacji. Projekty komplementarne na rzecz rozwiązania lub złagodzenia tego problemu: Solec-Zdrój 

 Włączenie społeczne osób w wieku 60+ 
 Poprawa estetyki sołectwa i funkcjonalności przestrzeni publicznej 
 Wsparcie organizacji pozarządowych z obszaru rewitalizacji 
 Zwiększenie dostępu do usług medycznych i profilaktyka zdrowotna Zborów 
 Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych 
 Wsparcie organizacji pozarządowych z obszaru rewitalizacji Kików 
 Włączenie społeczne osób w wieku 60+ 
 Wsparcie organizacji pozarządowych z obszaru rewitalizacji  Komplementarność problemowa – zwiększenie dostępu do kultury na obszarze rewitalizacji  Poniższa grupa projektów jest ze sobą w pełni komplementarna. Zarówno planowane przez wnioskodawcę projekty infrastrukturalne jak i społeczne będą rozwiązywały i/lub łagodziły ten 
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problem. W wyniku rozbudowy budynku GCK w Solc-Zdroju zwiększą się możliwości lokalowe pod kątem działalności kulturalnej, także zakup mobilnej sceny oraz budowa sali widowiskowej spowoduje zwiększenie możliwości organizacji większej liczby wydarzeń kulturalnych. Poniżej prezentujemy projekty rozwiązujące problem niskiego dostępu do kultury na obszarach rewitalizacji: Solec-Zdrój 
 Organizacja imprez kulturalnych na obszarze rewitalizacji 
 Przebudowa sali sportowej na salę widowiskową wraz z zagospodarowaniem terenu 
 Rozbudowa Budynku GCK przy ul. Partyzantów na potrzeby działalności GCK poprzez przebudowę budynku sąsiadującego w stanie surowym 
 Wsparcie organizacji pozarządowych z obszaru rewitalizacji 
 Rewitalizacja Parku na cele edukacyjno – wypoczynkowe (Solec-Zdrój) 
 Wsparcie organizacji pozarządowych z obszaru rewitalizacji Zborów 
 Wsparcie organizacji pozarządowych z obszaru rewitalizacji 
 Rewitalizacja zabytkowego Parku w Zborowice Wełnin/Kików 
 Wsparcie organizacji pozarządowych z obszaru rewitalizacji  Komplementarność problemowa – zwiększenie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji  Problem: Niezadawalający poziom przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji – poniżej projekty komplementarne, które mają łagodzić ten problem: Solec-Zdrój 
 Rewitalizacja obszaru wokół zbiornika wodnego 
 Rewitalizacja Parku na cele edukacyjno – wypoczynkowe 
 Poprawa estetyki sołectwa i funkcjonalności przestrzeni publicznej 
 Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji Zborów/Kików/Wełnin 
 Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji 
 Powstawanie i rozwój gospodarstw agroturystycznych  Komplementarność problemowa – poprawa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji  Projekty łagodzące ten problem to: Solec-Zdrój 
 Poprawa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji 
 Budowa i modernizacja parkingów na obszarze rewitalizacji. 
 Poprawa bezpieczeństwa na terenie Solca-Zdroju    Komplementarność problemowa – zwiększenie potencjału turystycznego obszaru rewitalizacji Problem: niewykorzystany optymalnie potencjał turystyczny obszarów rewitalizacji. Projekty komplementarne na rzecz rozwiązania lub złagodzenia tego problemu: Solec-Zdrój 
 Organizacja imprez kulturalnych na obszarze rewitalizacji 
 Wsparcie organizacji pozarządowych z obszaru rewitalizacji 
 Poprawa estetyki sołectwa i funkcjonalności przestrzeni publicznej 
 Poprawa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji 
 Budowa i modernizacja parkingów na obszarze rewitalizacji 
 Rewitalizacja Parku na cele edukacyjno - wypoczynkowe 
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 Poprawa bezpieczeństwa na terenie Solca-Zdroju 
 Przebudowa sali sportowej na salę widowiskową wraz z zagospodarowaniem terenu 
 Rozbudowa Budynku GCK przy ul. Partyzantów na potrzeby działalności GCK poprzez przebudowę budynku sąsiadującego w stanie surowym 
 Rewitalizacja obszaru wokół zbiornika wodnego  Zborów 
 Rewitalizacja zabytkowego Parku w Zborowice 
 Wsparcie organizacji pozarządowych z obszaru rewitalizacji  Komplementarność problemowa – poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zwiększenie wykorzystania OZE. Przedsięwzięcia spójne: 
 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zborowice 
 Wolni od azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest 
 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (EWE) wraz z instalacją OZE 
 EWE i OZE na budynkach prywatnych 
 Edukacja ekologiczna  3 Komplementarność proceduralno-instytucjonalna System zarządzania Programem pozwoli na efektywne współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji. Za realizację całego Programu będzie odpowiadał Wójt Gminy. Wspierać go będzie Komitet Rewitalizacyjny złożony z interesariuszy rewitalizacji. Działaniami w sferze społecznej/edukacyjnej będą zajmować się wspólnie z Wójtem jednostki podległe gminie m.in. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Kultury, placówki oświatowe. Są to instytucje, które od lat realizują działania społeczne/ edukacyjne. W sferze technicznej i funkcjonalno-przestrzennej jednostką wdrażającą będzie przede wszystkim Urząd Gminy. W sferze gospodarczej – mieszkańcy i firmy.  Wykaz interesariuszy zaangażowanych w realizację Programu: 
 instytucje związane z Gminą Solec-Zdrój: 
 Urząd Gminy, 
 Gminne Centrum Kultury, 
 Biblioteka Publiczna 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju,  
 Zespół Szkół w Solcu-Zdroju, 
 Szkoła Podstawowa w Zborowie 
 Szkoła Filialna w Wełninie 
 Szkoła Filialna w Kikowie,  
 inne instytucje publiczne: 
 Starostwo Powiatowe w Solcu-Zdroju,  
 Powiatowy Zarząd Dróg, 
 PUP w Busku - Zdroju 
 PKP w Busku - Zdroju 
 WFOŚiGW w Kielcach  
 organizacje pozarządowe i zorganizowane grupy nieformalne: 
 LGD „Królewskie Ponidzie” 
 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Solec Zdrój” 
 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej 
 Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich wsi Kików 
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 Stowarzyszenie Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie 
 Gminny Klub Sportowy "Źródło-Vitalpol"  w Solcu-Zdroju 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu-Zdroju 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Świniarach 
 Ochotnicza Straż Pożarna  w Kikowie 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Zborowie 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Piestrzcu 
 Stowarzyszenie Młodzi dla Wsi Zagajów 
 Rada Sołecka  
 przedsiębiorcy, podmioty prywatne 
 NZOZ w Solcu Zdroju  4 Komplementarność międzyokresowa Program zapewnia ciągłość realizowanych od kilku lata działań na terenie gminy. W okresie 2007-2015 zostało zrealizowanych wiele działań (zob. poniższa tabela), które w obecnej perspektywie będą kontunuowanie. Gmina Solec-Zdrój dokonała analizy i krytycznej oceny dotychczasowych działań  w obszarze kryzysowym i na tej podstawie zaplanowała projekty rewitalizacyjne, które będą wdrażane w okresie 2016-2023. Program rewitalizacji  zapewnia pełną ciągłości programową (polegającą na kontynuacji i/lub rozwijaniu wsparcia z polityki spójności 2007-2013).   
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Tabela 45 Projekty realizowane na obszarach rewitalizacyjnych w latach 2006-2015 
Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji Miejsce realizacji Koszt przedsięwzięcia Finansowanie Efekty rzeczowe 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Solcu – Zdroju 2006 Solec-Zdrój 41 745,53 BG – 9029,53 Pożyczka z WFOŚiGW – 32716,00 Kanalizacja sanitarna o łącznej długości 126,5mb 
Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku GCK w Solcu – Zdroju – ETAP I – z elementami małej architektury, utwardzeniem terenu, wykonaniem boiska sportowego i placu zabaw 

2009-2010 Solec-Zdrój 914 778,01  
BG – 414778,01 PROW 2007-2013 – Odnowa i Rozwój Wsi – 500000,00  

Zagospodarowano teren w otoczeniu GCK – utworzono plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, oraz boisko wielofunkcyjne ze sztuczną trawą. 
Budowa boiska wielofunkcyjnego dla dzieci i młodzieży przy szkole podstawowej w Zborowie 2009 Zborów 317 730,50  BG – 159830,50 Ministerstwo Sportu- 157900,00   Powstało boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią 

Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku GCK w Solcu – Zdroju – ETAP II – budowa chodnika, utworzenie alei aromaterapeutycznej, pergoli. Przebudowa drogi ul. Magnoliowej w Solcu – Zdroju. 
2010-2011 Solec-Zdrój 628 920,95  

BG – 225126,95 PROW 2007-2013 – Odnowa i Rozwój Wsi – 403794,00 
Zagospodarowano teren przy GCK oraz ulicę Magnoliową 

Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju 2007-2013 Solec-Zdrój 16 343 841,90  
BG- 259289,93 EFRR w ramach RPO 2007-2013 – 6 799 789,17 Budżet Państwa – 1 199 962,80 Malinowe Hotele – 8084800 

Wybudowano kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju 
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 1 Maja i Dniewskich oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wełnin 2009-2010 Solec-Zdrój 281 852,28  BG – 146949,28 PROW 2007-2013 Podstawowe usługi – 134903,00 Przebudowano 1,7 km sieci wodociągowej  
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 1 Maja i Dniewskich oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wełnin 2009-2010 Wełnin 3 066 640,43  

BG – 269056,01 PROW 2007-2013 Podstawowe usługi – 1472412,00 Pożyczka WFOŚiGW – 1325172,42 
Wybudowano 11,6 km sieci kanalizacyjnej wraz z 4 przepompowniami 
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Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Solcu-Zdroju 2013 Solec-Zdrój 90 230,24 BG – 31788,24 PROW 2007-2013 – Odnowa i Rozwój Wsi – 58442,00 

Wybudowano obok bloku ciąg pieszo-jezdny o dł. 122m wraz z 10 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i elementami małej architektury – ławki, kosze na śmieci 
Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Solcu-Zdroju 2014 Solec-Zdrój 204 444,93  BG – 79444,93 PROW 2007-2013 – Odnowa i Rozwój Wsi – 125000 

Utwardzono teren dz. 853/1 – 2000m2, wykonano nowe ogrodzenia boiska sportowego 
Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Zborów, Żuków, Kików, Sułkowice, Piestrzec, Włosnowice, Świniary, Wełnin, Piasek Mały, Zagórzany 

2012 Zborów 32 071,59 BG – 12437,54 PROW 2007-2013 – Odnowa i Rozwój Wsi -19634,05 Plac zabaw 

Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Zborów, Żuków, Kików, Sułkowice, Piestrzec, Włosnowice, Świniary, Wełnin, Piasek Mały, Zagórzany 
2012 Kików 34 245,97 BG – 13651,92 PROW 2007-2013 – Odnowa i Rozwój Wsi -20594,05 Plac zabaw 

Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Zborów, Żuków, Kików, Sułkowice, Piestrzec, Włosnowice, Świniary, Wełnin, Piasek Mały, Zagórzany 
2012 Wełnin 33 645,98 BG – 13051,93 PROW 2007-2013 – Odnowa i Rozwój Wsi -20594,05 Plac zabaw 

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów 2009-2013 Solec Zdrój 1 006 400,50  BG – 404747,13 EFRR w ramach RPOWŚ 2007-2013 – 601653,37 Wybudowano kanalizację sanitarną o dł. 4229 m oraz 3 przepompownie sieciowe 
Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów 2009-2013 Zborów  2 526 367,50  BG – 1016399,52 EFRR w ramach RPOWŚ 2007-2013 – 1512372,62 

Wybudowano kanalizację sanitarną o dł. 12809 m oraz 1 przepompownię sieciową 
Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów 2009-2013 Solec-Zdrój 8 413 946,13  BG -3629904,26 EFRR w ramach RPOWŚ 2007-2013 – 4784041,87  

Przebudowano oczyszczalnię ścieków komunalnych o przepustowości 700m3/d z modułem oczyszczania ścieków po kąpielowych w ilości 200m3/d 
Budowa Hali sportowej przy Gimnazjum w 2007-2013 Solec-Zdrój 5 724 BG – 1693892,92 EFRR w ramach Wybudowano pełnowymiarową Halę 



Program Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 
   

 
 

Strona 147 z 175 

Solcu-Zdroju 746,34  RPOWŚ 2007-2013 – 3430853,42 Ministerstwo Sportu -600000,00 sportową z zapleczem oraz boisko wielofunkcyjne ze sztuczna nawierzchnią 
Urządzenie placu manewrowego oraz miejsc postojowych na działce 586/5 przy ul. Partyzantów w Solcu-Zdroju 2013 Solec-Zdrój 50 000,00 BG -50000,00 Utworzono plac manewrowy z parkingiem  

Budowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą doprowadzenie wody z ujęcia Kików do miejscowości Sułkowice 
2014-2015 Kików 320 220,00  BG – 80055 PROW 2007-2013 Podstawowe usługi – 240165,00 Wybudowano wodociąg wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia 

e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 2010-2015 Solec-Zdrój 310 000,00  BG -63485,76 EFRR w ramach RPOWŚ 2007-2013 – 246514,24 

Wykonano: projekt i wykonanie sieci LAN, system logowania kartą, kontroler domeny, urządzenie do archiwizacji danych – „streamer”, urządzenie do separacji sieci publicznej – „firewall”, szafę ognioodporną,, serwer, skaner. W trakcie realizacji: system elektronicznego obiegu dokumentów wraz z programami dziedzinowymi, dostawa zestawów komputerowych  

e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2010-2015 Solec-Zdrój 85 000,00 BG -19900,00 EFRR w ramach RPOWŚ 2007-2013 – 65100,00  

Dostarczono stację graficzną  Utworzono bazy danych dot. gospodarki przestrzennej, dedykowane oprogramowanie do stacji graficznej, dostarczono zestawy komputerowe i drukarki. 
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 5 Komplementarność źródeł finansowania Projekty rewitalizacyjne, będą realizowane z różnych źródeł (EFRR, EFS i Funduszu Spójności  z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania) jak również środków własnych gminy, środków prywatnych. Źródła finansowania opisano szerzej w pkt. 9 Indykatywne ramy finansowe.   
SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH  

Wyszczególnienie Wartość projektów 
Źródła finansowania 

Gmina Solec-Zdrój inne JST 
Dofinansowanie Środki prywatne, w tym granty NGO UE Środki krajowe 

Projekty podstawowe 42 515 890 zł 6 588 184 zł 172 800 zł 29 387 837 zł 4 099 070 zł 2 268 000 zł 
Projekty uzupełniające 7 016 000 zł 586 000 zł 18 000 zł 3 019 600 zł 317 800 zł 3 074 600 zł 

RAZEM 49 531 890 zł 7 174 184 zł 190 800 zł 32 407 437 zł 4 416 870 zł 5 342 600 zł 
% 100% 14,5% 0,4% 65,4% 8,9% 10,8%    Jak pokazują powyższe wyliczenia – montaż finansowany  w ramach Programu Rewitalizacji jest różnorodny: 

 14,5% stanowi wkład Gminy Solec-Zdrój 
 0,4% innych JST, 
 65,4% dotacje z UE, 
 8,8% środki krajowe, 
 10,8% środki prywatne  i granty od różnych organizacji pozarządowych 



Program Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 
   

 
 

Strona 149 z 175 

10. Indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, wraz z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z różnych źródeł  
  Lista projektów podstawowych  i uzupełniających– obszar rewitalizacji nr 1 Solec-Zdrój  

PROJEKTY PODSTAWOWE - SOLEC-ZDRÓJ 

Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów 

Źródła finansowania Uwagi/ komentarze  

Gmina Solec-Zdrój inne JST 
Dofinansowanie Środki prywatne, w tym granty NGO  

UE Środki krajowe   
  Podsumowanie  36 105 890 zł 5 786 184 zł 172 800 zł 25 694 837 zł 3 869 070 zł 583 000 zł   
  % 100% 16% 0% 71% 11% 2%   

Projekty ze sfery społecznej 

1. Włączenie społeczne osób w wieku 60+ 144 000 zł - - - - 144 000 zł 
Zakłada się dofinansowanie z środków pochodzących z takich programów jak: Programu  Aktywności Społecznej Osób Starszych (wartość dof. do 200 000 zł), Fundusz Szwajcarski, Narodowy Bank Polski itp.. 

2. 
Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym w szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem) 

500 000 zł 75 000 zł - 250 000 zł 100 000 zł 75 000 zł 
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, środki z PUP, PEFRON itp.. 

3. Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w obszarze edukacji 1 000 000 zł 150 000 zł - 850 000 zł - - 
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji  kluczowych, Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej 
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4. Organizacja imprez kulturalnych na obszarze rewitalizacji 800 000 zł 200 000 zł - 280 000 zł 80 000 zł 240 000 zł Zakłada się finansowanie przedsięwzięć z różnych źródeł m.in. dofinansowania LGD  

5. Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży z obszarów rewitalizacji 520 000 zł 31 200 zł 72 800 zł 260 000 zł 52 000 zł 104 000 zł 

Zakłada się grant pozyskany przez Centrum Kultury, Szkołę lub Stowarzyszenie np. z programu grantowego Równać Szanse, Zakłada się częściowe dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych oraz  Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych, częściowo zadanie realizowane z budżetu gminy Solec-Zdrój, powiatu kieleckiego, środków krajowych, Fundacji Wspomagania Wsi, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,  
  Razem sfera społeczna 2 964 000 zł 456 200 zł 72 800 zł 1 640 000 zł 232 000 zł 563 000 zł   

Projekty ze sfery gospodarczej 
Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

6. Rewitalizacja obszaru wokół zbiornika wodnego  (dz.7-543; dz.7-544, dz.7-673/5) 7 000 000 zł 1 050 000 zł - 5 950 000 zł - - Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 
  Razem sfera gospodarcza 7 000 000 zł 1 050 000 zł 0 zł 5 950 000 zł 0 zł 0 zł   

Projekty ze sfery środowiskowej 
Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

7. Wolni od azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest 120 000 zł 60 000 zł - - 60 000 zł - Zakłada się dofinansowanie 50% Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
  Razem sfera środowiskowa 120 000 zł 60 000 zł 0 zł 0 zł 60 000 zł 0 zł   

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej 
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Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

8. Poprawa estetyki sołectwa i funkcjonalności przestrzeni publicznej 5 769 000 zł 1 153 800 zł - 3 461 400 zł 1 153 800 zł - 
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, środki LGD, środki własne 

9. Poprawa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji 10 660 000 zł 1 599 000 zł - 6 929 000 zł 2 132 000 zł - 
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, środki LGD, środki własne 

10. Budowa i modernizacja parkingów na obszarze rewitalizacji 500 000 zł 75 000 zł - 425 000 zł - - Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 

11. Rewitalizacja Parku na cele edukacyjno - wypoczynkowe 2 500 000 zł 375 000 zł   2 125 000 zł     Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 

12. Poprawa bezpieczeństwa na terenie Solca-Zdroju 500 000 zł 150 000 zł 100 000 zł 200 000 zł 50 000 zł   
Zakłada się dofinansowanie części inwestycji z PROW 2014-2020 (63,63% dofinansowania), 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich  

13. Przebudowa sali sportowej na salę widowiskową wraz z zagospodarowaniem terenu 2 925 390 zł 438 809 zł   2 340 312 zł 146 270 zł   
Zakłada się 80% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, 5% środki krajowe, środki własne 

14. 
Rozbudowa Budynku GCK przy ul. Partyzantów na potrzeby działalności GCK poprzez przebudowę budynku sąsiadującego w stanie surowym  

1 500 000 zł 225 000 zł   1 200 000 zł 75 000 zł   
Zakłada się 80% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, 5% środki krajowe, środki własne 

15. Doposażenie placówek oświatowych z obszaru rewitalizacji 200 000 zł 30 000 zł   130 000 zł 20 000 zł 20 000 zł 
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, środków LGD itp. 
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  Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna 24 554 390 zł 4 046 609 zł 100 000 zł 16 810 712 zł 3 577 070 zł 20 000 zł   
Projekty ze sfery technicznej 
Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

16. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (EWE) wraz z instalacją OZE 967 500 zł 98 375 zł - 869 125 zł - - 
Zakłada się 95% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

17. Modernizacja infrastruktury szkolnej 500 000 zł 75 000 zł - 425 000 zł - - Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 
  Razem sfera techniczna 1 467 500 zł 173 375 zł 0 zł 1 294 125 zł 0 zł 0 zł   
         PROJEKTY UZUPEŁNIAJACE - Solec-Zdrój 

Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów 

Źródła finansowania Uwagi/ komentarze  

Gmina Solec-Zdrój inne JST 
Dofinansowanie Środki prywatne, w tym granty NGO  

UE Środki krajowe   
  Podsumowanie  6 470 000 zł 428 000 zł 6 000 zł 2 892 400 zł 200 600 zł 2 943 000 zł   
  % 100% 7% 0% 45% 3% 45%   

Projekty ze sfery społecznej 

1. Wsparcie organizacji pozarządowych z obszaru rewitalizacji 40 000 zł 12 000 zł 6 000 zł 14 400 zł 5 600 zł 2 000 zł 

Zakłada się dofinansowanie z środków pochodzących z takich programów jak: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, LGD Królewskie Ponidzie. Zakłada się częściowy wkład Gminy Solec-Zdrój, częściowo granty np. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Batorego oraz RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i 
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języków obcych poprzez realizację oddolnych Inicjatyw edukacyjnych, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych 
  Razem sfera społeczna 40 000 zł 12 000 zł 6 000 zł 14 400 zł 5 600 zł 2 000 zł   

Projekty ze sfery gospodarczej 
Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

2. Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji  4 000 000,00 zł  - -     1 400 000,00 zł  -      2 600 000,00 zł  
Zakłada się 40% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, dotacji z ARiMR 

  Razem sfera gospodarcza 4 000 000 zł 0 zł 0 zł 1 400 000 zł 0 zł 2 600 000 zł   
Projekty ze sfery środowiskowej 
Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

3. EWE i OZE na budynkach prywatnych     200 000,00 zł  100 000 zł - - 100 000 zł - Zakłada się dofinansowanie 50% Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
4. Edukacja ekologiczna       40 000,00 zł  10 000 zł - - 20 000 zł 10 000 zł Zakłada się dofinansowanie 50% Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
  Razem sfera środowiskowa 240 000 zł 110 000 zł 0 zł 0 zł 120 000 zł 10 000 zł   

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej 
Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

5. Zwiększenie dostępu do usług medycznych i profilaktyka zdrowotna     500 000,00 zł  - - 400 000 zł - 100 000 zł 
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, środki prywatne 

6. Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  1 540 000,00 zł  231 000 zł - 1 078 000 zł - 231 000 zł Zakłada się sfinansowanie w części z dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, 
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na obszarze rewitalizowanym Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, środki własne 
7. Budowa szerokopasmowego internetu     150 000,00 zł  75 000 zł - - 75 000 zł - Zakłada się sfinansowanie w części z dofinansowania z środków krajowych oraz środków własnych gminy 
  Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna 2 190 000 zł 306 000 zł 0 zł 1 478 000 zł 75 000 zł 331 000 zł   

Projekty ze sfery technicznej 
Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

- - - - - - - - - 
  Razem sfera techniczna 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł     

SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH OBSZAR 1 SOLEC-ZDRÓJ 

Wyszczególnienie Wartość projektów 
Źródła finansowania 

Gmina Solec-Zdrój inne JST 
Dofinansowanie Środki prywatne, w tym granty NGO UE Środki krajowe 

Projekty podstawowe 36 105 890 zł 5 786 184 zł 172 800 zł 25 694 837 zł 3 869 070 zł 583 000 zł 
Projekty uzupełniające 6 470 000 zł 428 000 zł 6 000 zł 2 892 400 zł 200 600 zł 2 943 000 zł 

RAZEM 42 575 890 zł 6 214 184 zł 178 800 zł 28 587 237 zł 4 069 670 zł 3 526 000 zł 
% 100,0% 14,6% 0,4% 67,1% 9,6% 8,3% 

   Lista projektów podstawowych  i uzupełniających– obszar rewitalizacji nr 2 Zborów 
PROJEKTY PODSTAWOWE - ZBORÓW 

Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów 

Źródła finansowania 
Uwagi/ komentarze  Gmina Solec-Zdrój inne JST 

Dofinansowanie Środki prywatne, w tym granty NGO UE Środki krajowe 
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  Podsumowanie  4 710 000 zł 554 000 zł 0 zł 2 676 000 zł 170 000 zł 1 310 000 zł   
  % 100% 12% 0% 57% 4% 28%   

Projekty ze sfery społecznej 
1. 

Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym w szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem) 
200 000 zł 30 000 zł - 100 000 zł 20 000 zł 50 000 zł 

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, środki z PUP, PEFRON itp.. 

2. Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w obszarze edukacji 760 000 zł 114 000 zł - 646 000 zł - - 
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji  kluczowych, Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej 

3. Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych  300 000 zł 60 000 zł - 120 000 zł 60 000 zł 60 000 zł Zakłada się dofinansowania w rm.in z Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. PEFRON, LGD itp..  
  Razem sfera społeczna 1 260 000 zł 204 000 zł 0 zł 866 000 zł 80 000 zł 110 000 zł   

Projekty ze sfery gospodarczej 
Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

4. Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji 2 000 000 zł - - 800 000 zł - 1 200 000 zł Zakłada się 40% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, dotacji z ARiMR 
  Razem sfera gospodarcza 2 000 000 zł 0 zł 0 zł 800 000 zł 0 zł 1 200 000 zł   

Projekty ze sfery środowiskowej 
Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

5. Wolni od azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest 150 000 zł 75 000 zł - - 75 000 zł - Zakłada się dofinansowanie 50% Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
  Razem sfera środowiskowa 150 000 zł 75 000 zł 0 zł 0 zł 75 000 zł 0 zł   

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej 
Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  
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6. Rewitalizacja zabytkowego Parku w Zborowice 300 000 zł 105 000 zł - 180 000 zł 15 000 zł - 
Zakłada się 80% dofinansowania w ramach 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 5% środki krajowe, PROW 63,63%, środki własne 

7. Doposażenie Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Zborowie 200 000 zł 30 000 zł - 170 000 zł - - Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 
  Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna 500 000 zł 135 000 zł 0 zł 350 000 zł 15 000 zł 0 zł   

Projekty ze sfery technicznej 
Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

8. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zborowice 300 000 zł 65 000 zł - 235 000 zł - - 
Zakłada się 95% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

9. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zborowie 500 000 zł 75 000 zł - 425 000 zł - - Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 
  Razem sfera techniczna 800 000 zł 140 000 zł 0 zł 660 000 zł 0 zł 0 zł   
         PROJEKTY UZUPEŁNIAJACE -ZBORÓW 

Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów 
Źródła finansowania 

Uwagi/ komentarze  Gmina Solec-Zdrój inne JST 
Dofinansowanie Środki prywatne, w tym granty NGO UE Środki krajowe 

  Podsumowanie  302 000 zł 108 000 zł 4 800 zł 68 400 zł 59 200 zł 61 600 zł   
  % 100% 36% 2% 23% 20% 20%   

Projekty ze sfery społecznej 
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1. Wsparcie organizacji pozarządowych z obszaru rewitalizacji 40 000 zł 12 000 zł 4 800 zł 18 400 zł 3 200 zł 1 600 zł 

Zakłada się dofinansowanie z środków pochodzących z takich programów jak: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, LGD Królewskie Ponidzie. Zakłada się częściowy wkład Gminy Solec-Zdrój, częściowo granty np. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Batorego oraz RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych Inicjatyw edukacyjnych, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych 
  Razem sfera społeczna 40 000 zł 12 000 zł 4 800 zł 18 400 zł 3 200 zł 1 600 zł   

Projekty ze sfery gospodarczej 
Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

2. Powstawanie i rozwój gospodarstw agroturystycznych 100 000 zł - - 50 000 zł - 50 000 zł 
Zakłada się dofinansowanie w 50% m.in z   Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach 

  Razem sfera gospodarcza 100 000 zł 0 zł 0 zł 50 000 zł 0 zł 50 000 zł   
Projekty ze sfery środowiskowej 

Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

3. EWE i OZE na budynkach prywatnych       80 000,00 zł  40 000 zł - - 40 000 zł - Zakłada się dofinansowanie 50% Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
4. Edukacja ekologiczna       32 000,00 zł  6 000 zł - - 16 000 zł 10 000 zł Zakłada się dofinansowanie 50% Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
  Razem sfera środowiskowa 112 000 zł 46 000 zł 0 zł 0 zł 56 000 zł 10 000 zł   

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej 
Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

5. Poprawa poziomu bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej       50 000,00 zł  50 000 zł - - - - Środki własne 



Program Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 
   

 
 

Strona 158 z 175 

  Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna 50 000 zł 50 000 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł   
Projekty ze sfery technicznej 

Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  
- - - - - - - - - 
  Razem sfera techniczna 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł   

   
SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH OBSZAR 2 ZBORÓW 

Wyszczególnienie Wartość projektów 
Źródła finansowania 

Gmina Solec-Zdrój inne JST 
Dofinansowanie Środki prywatne, w tym granty NGO UE Środki krajowe 

Projekty podstawowe 4 710 000 zł 554 000 zł 0 zł 2 676 000 zł 170 000 zł 1 310 000 zł 
Projekty uzupełniające 302 000 zł 108 000 zł 4 800 zł 68 400 zł 59 200 zł 61 600 zł 

RAZEM 5 012 000 zł 662 000 zł 4 800 zł 2 744 400 zł 229 200 zł 1 371 600 zł 
% 100,0% 13,2% 0,1% 54,8% 4,6% 27,4% 

  Lista projektów podstawowych  i uzupełniających– obszar rewitalizacji nr 3 Wełnin  
PROJEKTY PODSTAWOWE - WEŁNIN 

Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów 

Źródła finansowania 
Uwagi/ komentarze  Gmina Solec-Zdrój inne JST 

Dofinansowanie Środki prywatne, w tym granty NGO UE Środki krajowe 
  Podsumowanie  2 335 000 zł 249 500 zł 0 zł 1 346 000 zł 37 500 zł 702 000 zł   
  % 100% 11% 0% 58% 2% 30%   

Projekty ze sfery społecznej 
1. Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem 100 000 zł 15 000 zł - 55 000 zł - 30 000 zł Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywna integracja 
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społecznym (w tym w szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem) 
zwiększająca szanse na zatrudnienie, środki z PUP, PEFRON itp.. 

2. Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w Szkole Podstawowej Filialnej w Wełninie 360 000 zł 72 000 zł - 216 000 zł - 72 000 zł 
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji  kluczowych, Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej 

  Razem sfera społeczna 460 000 zł 87 000 zł 0 zł 271 000 zł 0 zł 102 000 zł   
Projekty ze sfery gospodarczej 

Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

3. Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji 1 000 000 zł - - 400 000 zł - 600 000 zł Zakłada się 40% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, dotacji z ARiMR 
  Razem sfera gospodarcza 1 000 000 zł 0 zł 0 zł 400 000 zł 0 zł 600 000 zł   

Projekty ze sfery środowiskowej 
Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

4. Wolni od azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest 75 000 zł 37 500 zł - - 37 500 zł - Zakłada się dofinansowanie 50% Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
  Razem sfera środowiskowa 75 000 zł 37 500 zł 0 zł 0 zł 37 500 zł 0 zł   

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej 
Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

5. Doposażenie Szkoły Podstawowej 100 000 zł 20 000 zł - 80 000 zł - - Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 
  Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna 100 000 zł 20 000 zł 0 zł 80 000 zł 0 zł 0 zł   

Projekty ze sfery technicznej 
Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

6. Poprawa efektywności energetycznej 500 000 zł 75 000 zł - 425 000 zł   - Zakłada się 95% dofinansowania w ramach RPO 
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budynku Szkoły Filialnej w Wełninie WŚ 2014-2020, działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym 
7. Modernizacja budynku Szkoły Filialnej w Wełninie 200 000 zł 30 000 zł   170 000 zł     Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 
  Razem sfera techniczna 700 000 zł 105 000 zł 0 zł 595 000 zł 0 zł 0 zł   
         PROJEKTY UZUPEŁNIAJACE - WEŁNIN 

Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów 
Źródła finansowania 

Uwagi/ komentarze  Gmina Solec-Zdrój inne JST 
Dofinansowanie Środki prywatne, w tym granty NGO UE Środki krajowe 

  Podsumowanie  236 000 zł 58 000 zł 0 zł 50 000 zł 48 000 zł 80 000 zł   
  % 100% 25% 0% 21% 20% 34%   

Projekty ze sfery społecznej 
1. Włączenie społeczne osób w wieku 60+ 40 000 zł 12 000 zł - - - 28 000 zł 

Zakłada się dofinansowanie z środków pochodzących z takich programów jak: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, LGD Królewskie Ponidzie, środków własnych gminy itp.. 
  Razem sfera społeczna 40 000 zł 12 000 zł 0 zł 0 zł 0 zł 28 000 zł   

Projekty ze sfery gospodarczej 
Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

2. Powstawanie i rozwój gospodarstw agroturystycznych 100 000 zł - - 50 000 zł - 50 000 zł 
Zakłada się dofinansowanie w 50% m.in z   Lokalna Grupa Działania Królewskie Ponidzie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach 

  Razem sfera gospodarcza 100 000 zł 0 zł 0 zł 50 000 zł 0 zł 50 000 zł   
Projekty ze sfery środowiskowej 

Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

2. EWE i OZE na budynkach prywatnych       80 000,00 zł  40 000 zł - - 40 000 zł - Zakłada się dofinansowanie 50% Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
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3. Edukacja ekologiczna       16 000,00 zł  6 000 zł - - 8 000 zł 2 000 zł Zakłada się dofinansowanie 50% Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
  Razem sfera środowiskowa 96 000 zł 46 000 zł 0 zł 0 zł 48 000 zł 2 000 zł   

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej 
Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

- - - - - - - - - 
  Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł   

Projekty ze sfery technicznej 
Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

- - - - - - - - - 
  Razem sfera techniczna 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł     

SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH OBSZAR 3 WEŁNIN 

Wyszczególnienie Wartość projektów 
Źródła finansowania 

Gmina Solec-Zdrój inne JST 
Dofinansowanie Środki prywatne, w tym granty NGO UE Środki krajowe 

Projekty podstawowe 2 335 000 zł 249 500 zł 0 zł 1 346 000 zł 37 500 zł 702 000 zł 
Projekty uzupełniające 236 000 zł 58 000 zł 0 zł 50 000 zł 48 000 zł 80 000 zł 

RAZEM 2 571 000 zł 307 500 zł 0 zł 1 396 000 zł 85 500 zł 782 000 zł 
% 100,0% 12,0% 0,0% 54,3% 3,3% 30,4% 
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 Lista projektów podstawowych  i uzupełniających– obszar rewitalizacji nr 4 Kików   
PROJEKTY PODSTAWOWE -KIKÓW 

Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów 

Źródła finansowania 
Uwagi/ komentarze  Gmina Solec-Zdrój inne JST 

Dofinansowanie Środki prywatne, w tym granty NGO UE Środki krajowe 
  Podsumowanie  1 700 000 zł 248 000 zł 0 zł 1 017 000 zł 60 000 zł 375 000 zł   
  % 100% 15% 0% 60% 4% 22%   

Projekty ze sfery społecznej 

1. Włączenie społeczne osób w wieku 60+ 60 000 zł - - - - 60 000 zł 
Zakłada się dofinansowanie z środków pochodzących z takich programów jak: Programu  Aktywności Społecznej Osób Starszych (wartość dofinansowania do 200 000 zł), Fundusz Szwajcarski, Narodowy Bank Polski itp.. 

2. 
Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym w szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem) 

100 000 zł 15 000 zł - 70 000 zł - 15 000 zł 
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, środki z PUP, PEFRON itp.. 

3. Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w Szkole Podstawowej w Kikowie 220 000 zł 33 000 zł - 187 000 zł - - 
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji  kluczowych, Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej 

  Razem sfera społeczna 380 000 zł 48 000 zł 0 zł 257 000 zł 0 zł 75 000 zł   
Projekty ze sfery gospodarczej 

Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

4. Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji 500 000 zł - - 200 000 zł - 300 000 zł Zakłada się 40% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, dotacji z ARiMR 
  Razem sfera gospodarcza 500 000 zł 0 zł 0 zł 200 000 zł 0 zł 300 000 zł   
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Projekty ze sfery środowiskowej 
Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

5. Wolni od azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest 120 000 zł 60 000 zł - - 60 000 zł - Zakłada się dofinansowanie 50% Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
  Razem sfera środowiskowa 120 000 zł 60 000 zł 0 zł 0 zł 60 000 zł 0 zł   

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej 
Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

6. Doposażenie Szkoły Podstawowej 300 000 zł 60 000 zł - 240 000 zł - - Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 
  Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna 300 000 zł 60 000 zł 0 zł 240 000 zł 0 zł 0 zł   

Projekty ze sfery technicznej 
Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

7. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Filialnej w Kikowie 300 000 zł 65 000 zł - 235 000 zł   - 
Zakłada się 95% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

8. Modernizacja budynku Szkoły Filialnej w Kikowie 100 000 zł 15 000 zł   85 000 zł     Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 
  Razem sfera techniczna 400 000 zł 80 000 zł 0 zł 320 000 zł 0 zł 0 zł   
         PROJEKTY UZUPEŁNIAJACE - KIKÓW 

Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów 
Źródła finansowania 

Uwagi/ komentarze  Gmina Solec-Zdrój inne JST 
Dofinansowanie Środki prywatne, w tym granty NGO UE Środki krajowe 

  Podsumowanie  244 000 zł 50 000 zł 7 200 zł 58 800 zł 58 000 zł 70 000 zł   
  % 100% 20% 3% 24% 24% 29%   
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Projekty ze sfery społecznej 

1. Wsparcie organizacji pozarządowych z obszaru rewitalizacji 40 000 zł 8 000 zł 7 200 zł 8 800 zł 6 000 zł 10 000 zł 

Zakłada się dofinansowanie z środków pochodzących z takich programów jak: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, LGD Królewskie Ponidzie. Zakłada się częściowy wkład Gminy Solec-Zdrój, częściowo granty np. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Batorego oraz RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych Inicjatyw edukacyjnych, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych 
  Razem sfera społeczna 40 000 zł 8 000 zł 7 200 zł 8 800 zł 6 000 zł 10 000 zł   

Projekty ze sfery gospodarczej 
Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

- Powstawanie i rozwój gospodarstw agroturystycznych 100 000 zł - - 50 000 zł - 50 000 zł 
Zakłada się dofinansowanie w 50% m.in z   Lokalna Grupa Działania, Królewskie Pondzie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach 

  Razem sfera gospodarcza 100 000 zł 0 zł 0 zł 50 000 zł 0 zł 50 000 zł   
Projekty ze sfery środowiskowej 

Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

2. EWE i OZE na budynkach prywatnych       80 000,00 zł  40 000 zł - - 40 000 zł - Zakłada się dofinansowanie 50% Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
3. Edukacja ekologiczna       24 000,00 zł  2 000 zł - - 12 000 zł 10 000 zł Zakłada się dofinansowanie 50% Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
  Razem sfera środowiskowa 104 000 zł 42 000 zł 0 zł 0 zł 52 000 zł 10 000 zł   

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej 
Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  

- - - - - - - - - 
  Razem sfera funkcjonalno- 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł   
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przestrzenna 
Projekty ze sfery technicznej 

Numer projektu Nazwa projektu Wartość projektów Gmina Solec-Zdrój inne JST UE Środki krajowe Środki prywatne Uwagi/ komentarze  
- - - - - - - - - 
  Razem sfera techniczna 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł   

   
SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH OBSZAR 4 KIKÓW 

Wyszczególnienie Wartość projektów 
Źródła finansowania 

Gmina Solec-Zdrój inne JST 
Dofinansowanie Środki prywatne, w tym granty NGO UE Środki krajowe 

Projekty podstawowe 1 700 000 zł 248 000 zł 0 zł 1 017 000 zł 60 000 zł 375 000 zł 
Projekty uzupełniające 244 000 zł 50 000 zł 7 200 zł 58 800 zł 58 000 zł 70 000 zł 

RAZEM 1 944 000 zł 298 000 zł 7 200 zł 1 075 800 zł 118 000 zł 445 000 zł 
% 100,0% 15,3% 0,4% 55,3% 6,1% 22,9% 
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11. Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów  i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji 
  W ramach rewitalizacji stosowane są następujące mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji: 

 spotkania z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, 
 informacje na sesjach Rady Gminy, 
 strona internetowa Gminy Solec-Zdrój – zakładka „Rewitalizacja”, 
 spotkania Komitetu Rewitalizacji.   Komunikacja z interesariuszami za pomocą strony internetowej Wszelkie informacje dotyczące procesu rewitalizacji są upublicznianie na stronie internetowej Gminy Solec-Zdrój w specjalnie utworzonej zakładce „Rewitalizacja”  http://solec-zdroj.pl/rewitalizacja,2,39,39,p.html  

   Komitet Rewitalizacji Na potrzeby opracowania i wdrażania Programu został utworzony Komitetu Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój powołany zarządzeniem Wójta  nr 33/2016 z dnia 19 lipca 2016r.  Nabór osób do Komitetu miał charakter otwarty, ogłosznie w tej sprawie zostało opublikowane na stronie internetowej gminy w dniu 6 lipca 2016r.   
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 Spotkania Komitetu rewitalizacyjnego 
 31.08.2016r. w trakcie posiedzenia omówiono diagnozę zjawisk kryzysowych  
 23.09.2016 r. w trakcie spotkania omówiono zadania przewidziane do realizacji w ramach procesu rewitalizacji 

 Zdjęcie nr  9 Spotkanie Komitetu ds. rewitalizacji 23.09.2016r. 

 Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o.     
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Konsultacje dokumentu W ramach tworzenia Programu Rewitalizacji odbyły się następujące rodzaje konsultacji społecznych:  
 Wykorzystanie formularza ankietowego (zgłaszania uwag w przypadku etapów 1 i 3) oraz fiszki rewitalizacyjnej (etap 2) opublikowanych na stronie internetowej Gminy Solec-Zdrój:  

Etap Element konsultacji  Termin konsultacji Komentarz 
1 Diagnoza czynników i zjawisk krysysowych  20.07.2016-03.08.2016. Brak zgłoszonych uwag 
2 Nabór fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych  11-26.08.2016r. Wpłynęło 5 fiszek 
3 Program Rewitalizacji     
  

 Spotkania z interesariuszami rewitalizacji, które odbyły się w trakcie tworzenia Programu Rewitalizacji: 16.08.2016r. spotkanie z przedstawicielami instytucji oświatowych z terenu gminy, przedstawicielami instytucji kultury oraz pomocy społecznej.  
Zdjęcie nr  10 Koncepcja rewitalizacji Solca- Zdroju 

 Fot. Urząd Gminy Solec-Zdrój  
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12. System realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji 
 Program Rewitalizacji dla Gminy Solec-Zdrój przyjęty zostanie w drodze uchwały Rady Gminy  w Solcu-Zdroju. W tym samym trybie będzie odbywała się jego ewentualna aktualizacja, gdyż Program posiada formułę otwartą. W drodze aktualizacji będą pojawiały się nowe projekty, zgłaszane przez interesariuszy rewitalizacji (m.in. władze lokalne, partnerzy społeczni i gospodarczy, czy też mieszkańcy obszarów zdegradowanych). Do Programu rewitalizacji będą wprowadzane te projekty, dla których:  

 lokalizacja jest zgodna z obszarami wytypowanymi w ramach programu do rewitalizacji, 
 określono nazwę i zakres przedsięwzięcia oraz oczekiwane rezultaty uzasadniające znaczenie projektu dla rozwoju obszarów rewitalizacji, 
 określono harmonogram realizacji projektu, 
 określono orientacyjne koszty realizacji projektu oraz wskazano potencjalne źródła finansowania, 
 wskazano podmiot odpowiedzialny za jego realizację oraz partnerów projektu (jeśli dotyczy), 
 zadania przewidziane do realizacji w okresie 2016-2023.   Do zadań Gminy należeć będzie: 
 przygotowanie i składanie wniosków o dofinansowanie planowanych inwestycji, dla których beneficjentem będzie Gmina Solec-Zdrój, 
 realizację działań przewidzianych w programie w zakresie przygotowania: 

 dokumentacji projektowej i przetargowej, 
 analiz, kosztorysów, studiów wykonalności, raportów oddziaływania na środowisko, 
 dokumentacji bieżącej, 
 nadzór nad wykonawcą pod kątem terminowości i jakości wykonywania zleconych inwestycji, 
 sprawozdań, raportów, itp., 

 monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji programu, 
 promocja programu, informowanie o współfinansowaniu projektów ze środków zewnętrznych.  Projekty zgłoszone do Programu Rewitalizacji będą realizowane i wdrażane w określonej hierarchii zadań, zależnie od postanowień Rady Gminy Solec-Zdrój, uregulowaniami budżetowymi (zachowaniem płynności finansowej gminy) oraz terminami określonymi przez instytucje zarządzające i wdrażające Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego, PROW, itp. Każdy projekt umieszczony w Programie będzie realizowany w oparciu o harmonogram zadaniowo-czasowy. Jednostką bezpośrednio odpowiadającą za wdrażanie Programu Rewitalizacji będzie Wójt Gminy Solec-Zdrój. W celu opracowania i wdrożenia Programu Wójt w drodze zarządzenia powołał zespół zadaniowy do spraw rewitalizacji (złożony z pracowników gminy) i Komitet rewitalizacyjny (złożony z interesariuszy rewitalizacji).   Gmina Solec-Zdrój będzie realizować inwestycje z poszanowaniem środowiska naturalnego. Podczas realizacji poszczególnych inwestycji przestrzegane będą m.in.  
 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  
 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin,  
 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów,  
 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,  
 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
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 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,  
 Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (ze zmianami),  
 Uchwały nr XLIX/883/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
 Uchwały nr XXXV/621/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
 Uchwały nr  XLIX/875/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Szanieckiego Parku Krajobrazowego.  W trakcie realizacji zadań dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej uwzględnione zostaną wymogi ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów – zgodnie m.in. z zaleceniami i sugestiami wymienionymi w publikacjach:  -P. Wylegała, R. Jaros, R. Dzięciołowski, A. Kepel, R. Szkudlarek, R. Paszkiewicz, Docieplanie budynków w zgodzie z zasadami ochrony przyrody, 2009;  -Ptaki w budynkach. Remonty i docieplenia w zgodzie z zasadami ochrony przyrody, Kielce 2010. kosztów. Może zostać przygotowana wariantowo.  -Jakie działania można podjąć w przypadku danego budynku, aby po zakończeniu remontu oferował on dogodne schronienia i miejsca rozrodu dla ptaków i nietoperzy? Zakres tej propozycji powinien Zostaną podjęte następujące działania: Gmina Solec-Zdrój przed przystąpieniem do docieplania budynku/ów zleci odpowiednio przeszkolonemu ornitologowi i chiropterologowi ekspertyzę ornitologiczą, która będzie mieć na celu odpowiedzieć na 4 pytania: -czy budynek jest wykorzystywany, jako miejsce gniazdowania ptaków lub schronienie nietoperzy? - czy w budynku znajdują się inne potencjalne miejsca, które mogłyby zostać zajęte przez ptaki lub nietoperze przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych? Zostanie wykonana szczegółowa inwentaryzacja takich miejsc, obejmująca lokalizację i rodzaj. -Jakie optymalne metody należy zastosować, by zminimalizować ryzyko, że w chwili prowadzenie prac remontowych w zakamarkach budynku znajdują się zwierzęta? Odpowiedź na to pytanie powinna obejmować rodzaj zabezpieczeń, terminy i sposoby ich wykonania oraz szacunek, co najmniej równoważyć stratę siedlisk w wyniku modernizacji plus kompensację strat poniesionych podczas remontu.  W trakcie realizacji inwestycji w razie odnalezienia pojedynczych gniazd ptasich czy miejsca obecności nietoperzy, tak zaplanowana zostanie kolejność prac, aby miejsca te były docieplane dopiero po opuszczeniu ich przez zwierzęta. W przypadku ptaków ornitolodzy zabezpieczą miejsca natychmiast po wylocie z niego młodych, by nie dopuścić do ponownego złożenia jaj (wiele ptaków wyprowadza 2, albo 3 lęgi w ciągu roku). Czynne usuwanie ptaków czy nietoperzy będzie traktowane, jako ostateczność i każdorazowo będzie wymagało konsultacji i zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Aby remont nie spowodował znaczącej szkody przyrodniczej, zostanie zapewniona zwierzętom odpowiednia ilość właściwych schronień. Jeśli nie będzie możliwości pozostawienia schronień istniejących zostaną utworzone schronienia alternatywne, równoważące ubytek takich miejsc w wyniku remontu6. Liczba tych alternatywnych schronień będzie w pełni równoważyć stratę, z uwzględnieniem ew. rekompensaty za szkody poniesione przez populację tych gatunków w czasie remontu7. Realizując tę inwestycje Gmina będzie uwzględniać art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody – wymóg ochrony ptaków i nietoperzy zasiedlających budynki.  

                                                 6 Dot. to przede wszystkich niektórych nietoperzy oraz trzech gatunków ptaków, dla których taki ubytek stanowi poważne 
zagrożenie wpływające na spadek ich liczebności – wróbli, jerzyków i pustułek.  7 Dobór odpowiednich skrzynek będzie uzgodniona z ornitologiem i chiropterologiem. 
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 13. System monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu 
 System monitoringu  Monitoring Programu dotyczyć będzie przede wszystkim kontroli realizacji zadań inwestycyjnych  i projektów rozwojowych oraz planowanych wskaźników produktów i rezultatów poszczególnych inwestycji. Monitoring ma służyć: 

 ocenie postępu realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych,  
 weryfikacji zgodności osiąganych produktów, rezultatów i osiągnięć z założonymi celami, 
 ocenie efektywności wykorzystaniu posiadanych środków pieniężnych, 
 wczesnej diagnozie trudności mogących mieć wpływ na realizowane inwestycje zwłaszcza terminowość ich zakończenia.   Podstawę systemu monitoringu i ewaluacji realizacji niniejszego programu stanowi zbiór wskaźników określanych każdorazowo dla zdefiniowanych celów operacyjnych oraz poszczególnych projektów, na który składają się: 
 wskaźniki produktu – odnoszą się do rzeczowych efektów działalności. Są to efekty, które osiągamy bezpośrednio na skutek wydatkowania środków. Liczone są w jednostkach materialnych, np. długość nowo budowanych dróg, liczba budynków poddanych renowacji, liczba firm, które otrzymały pomoc, liczba zorganizowanych szkoleń, itp., 
 wskaźniki rezultatu – odpowiadają bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym  z wdrożenia programu/projektu. Są logicznie powiązane ze wskaźnikami produktu. Wskaźniki rezultatu mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni np. w %, itp.). Dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku realizacji projektu. Wskaźniki rezultatu mierzy się jako wyraz zmiany w porównaniu z rokiem bazowym.     Rola Rady Gminy – ocena skuteczności działań  Kluczowe znaczenie dla oceny podejmowanych działań ma ich monitoring. Funkcję instytucji monitorującej wdrażania Programu będzie pełnić Rada Gminy. Co najmniej raz w roku analizowane będą postępy w realizacji Programu Rewitalizacji. Rada Gminy, jako instytucja kontrolna  i uchwałodawcza będzie mieć za zadanie:  
 akceptację rocznych sprawozdań z realizacji Programu, w szczególności osiągnięcia celów, rezultatów,  
 analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści Programu Rewitalizacji,  
 aktualizację Programu Rewitalizacji,  
 uwzględnienie zadań zaplanowanych do realizacji przy przyjmowaniu budżetu gminy oraz wieloletnich planów inwestycyjnych lub innych dokumentów strategicznych  o znaczeniu lokalnym.   Ewaluacja ma na celu poprawę: jakości, skuteczności i spójności realizacji Programu Rewitalizacji  w odniesieniu do konkretnych problemów obszaru rewitalizowanego z jednoczesnym uwzględnieniem wizji rewitalizacji i właściwego prawodawstwa lokalnego, krajowego i wspólnotowego dotyczącego m.in. oddziaływania na środowisko naturalne projektów zapisanych do realizacji w Programie. Rada Gminy oceniając realizację Programu będzie brała pod uwagę następujących 5 kryteriów:  
 skuteczność – kryterium, które pozwala sprecyzować, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie Programu zostały osiągnięte,  
 efektywność – kryterium, które pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” Programu,  



Program Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 
   

   Strona 173 z 175 

 użyteczność– kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie Programu odpowiada potrzebom grupy docelowej,  
 trafność – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia cele Programu odpowiadają potrzebom i priorytetem wskazanym w odniesieniu do obszaru rewitalizowanego, 
 trwałość – kryterium pozwalające ocenić na ile można się spodziewać, że pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem Programu będą trwać po jego zakończeniu.   Zadania Komitetu Rewitalizacji Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, a także sprawuje funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych z opracowaniem i wdrażaniem Programu Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji. Szczegółowe zadania: 
 opiniowanie sprawozdań z realizacji Programu po ich przygotowaniu, a przed przyjęciem ich przez Radę Gminy,  
 opiniowanie i rekomendowanie propozycji zmian Programie, 
 zachęcanie interesariuszy rewitalizacji do włączenia się do opracowywania i realizacji Programu, 
 upowszechnianie informacji o Programie wśród interesariuszy rewitalizacji.  Wprowadzenie modyfikacji do Programu Program Rewitalizacji stanowi dokument otwarty. Poddawany będzie systematycznej, okresowej analizie i ocenie oraz będzie w razie potrzeby na uzasadnione wnioski interesariuszy rewitalizacji. Aktualizacja dokumentu nastąpi także w przypadku zmiany uwarunkowań, wymogów prawnych, pojawiania się nowych problemów i propozycji projektów mających je rozwiązać. Analiza, ocena  i aktualizacja programu odbywać się będzie w oparciu o zasadę współpracy z zainteresowanymi partnerami. Przesłankami zmian niniejszego Programu mogą być wnioski lub sugestie funkcjonujących na terenach rewitalizacji podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych lub poszczególnych mieszkańców. Zmiana działań lub priorytetów, o których mowa w niniejszym dokumencie, jak również ich uszczegółowienie i uzupełnienie, może nastąpić w trakcie realizacji Programu, w szczególności po przyjęciu uchwały budżetowej na kolejny rok budżetowy, określającej zadania inwestycyjne lub innych programów, w szczególności Wieloletniego Planu Inwestycyjnego lub uchwał intencyjnych. Powołany zespół do spraw rewitalizacji i Komitet Rewitalizacji będzie monitorował przebieg realizacji zadań zawartych w Programie oraz interweniował w przypadku stwierdzenia opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania i w razie potrzeby przedstawiał (za pośrednictwem Wójta) Radzie Gminy propozycje zmiany Programu w zakresie dostosowania go do zmieniających się uwarunkowań.  Cele komunikacji związanej z opracowywaniem i wdrażaniem Programu Zasadniczym celem komunikacji społecznej jest zapewnienie wyczerpującej i zrozumiałej informacji oraz takich dróg jej obiegu, żeby uzyskać partycypację społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji, jej aktywny udział w programowaniu, decyzjach oraz odpowiedzialności i finansowaniu. Komunikacja społeczna ma zapewnić interesariuszom Programu: - dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji, - pobudzić ich do wyrażania własnych opinii, - nawiązać porozumienie pomiędzy interesariuszami procesu rewitalizacji a  Komitetem Rewitalizacji.   Informowanie w procesie komunikacji społecznej ma wyjaśnić mieszkańcom korzyści płynące  z procesu rewitalizacji, w zamian za tymczasowe zakłócenie normalnego rytmu życia i określony wysiłek, także finansowy. 
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