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Podstawowe pojęcia 

Rewitalizacja (łac. re+vita – dosłownie: przywrócenie do Ŝycia, oŜywienie)  
– kompleksowy, skoordynowany, wieloletni proces przemian przestrzennych, technicznych, 
społecznych i ekonomicznych, prowadzony na obszarze zdegradowanym (spełniającym 
warunki art. 47 Rozporządzenia Komisji  (WE) nr 1828 z dnia 8 grudnia 2006 roku), 
inicjowany przez jednostkę samorządu terytorialnego w celu wyprowadzenia tego obszaru ze 
stanu kryzysowego, w szczególności poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej  
i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania 
endogeniczne. Jej celem jest teŜ zachowanie walorów historycznych (w tym głównie 
urbanistycznych i architektonicznych), podkreślenie ich unikalności i kolorytu lokalnego, co 
moŜe zwiększyć ich atrakcyjność turystyczną, a tym samym przyczynić się do wzrostu szans 
rozwojowych. 

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) – wieloletni, interdyscyplinarny, zintegrowany 
program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki, 
bazujący na współpracy róŜnych podmiotów podczas przygotowania, opracowania  
i realizacji. Przyjęty i koordynowany przez jednostkę samorządu terytorialnego, realizowany 
zgodnie z określonym harmonogramem czasowym i finansowym z określonych źródeł, 
mający na celu rewitalizację określonego obszaru zdegradowanego lub obszarów 
zdegradowanych.  

Obszar programu rewitalizacji – teren, dla którego opracowuje się i realizuje Lokalny 
Program Rewitalizacji, obejmujący całość lub część terenu znajdującego się  
w stanie kryzysowym. Obszar, na którym naleŜy podjąć działania rewitalizacyjne powinien 
być wyodrębniony w oparciu o kryteria, o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące EFRR, EFS oraz FS oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu 
Europejskiego Rady w sprawie EFRR. 
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Projekt rewitalizacyjny – operacja – przedsięwzięcie, które jest częścią Programu 
Rewitalizacji, w ramach którego realizowane są zadania inwestycyjne, społeczne lub 
ekonomiczne. Projekt rewitalizacyjny w ramach RPOWŚ 2007 – 2013 jest przygotowywany 
przez jednostkę samorządu terytorialnego i powinien być, w miarę moŜliwości, realizowany 
we współpracy z partnerami, zarówno publicznymi jak i prywatnymi. 

 
 
WSTĘP 

Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Moskorzew jest podstawą do 
wprowadzenia oraz koordynacji działań przywracających na omawianych terenach funkcje 
społeczno – gospodarcze oraz działań mających na celu poprawę estetyki i ładu 
urbanistycznego tych obszarów. LPR naleŜy do narzędzi strategicznych, umoŜliwiających 
samorządowi oraz innym podmiotom chcącym się zaangaŜować w proces rewitalizacji 
ubieganie się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, działanie 6.2 „Rewitalizacja małych 
miast”. W ramach Osi priorytetowej 6. „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja 
małych miast”, przewiduje się między innymi dofinansowanie „kompleksowych projektów 
dot. rewitalizacji zmarginalizowanych obszarów miast, oraz zaniedbanych części 
miejscowości, będących centrami gmin. 

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Moskorzew na lata 2009 
– 2015 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Moskorzew w dniu 28 października 2009 roku. 
Wszelkie zmiany treści LPR, związane z jego ewentualną aktualizacją bądź uzupełnieniem, 
będą równieŜ wymagały akceptacji Rady. Konieczność aktualizacji Lokalnego Programu 
Rewitalizacji wynikać moŜe ze zmieniających się uwarunkowań oraz zadań przewidywanych 
na kolejne lata.  

Wieś Moskorzew bez wątpienia pozostaje centrum administracyjno - kulturalnym 
Gminy Moskorzew. To właśnie tu skupione są najwaŜniejsze instytucje uŜyteczności 
publicznej: Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, szkoły, Poczta, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Wiejskie Centrum Kulturalno – Turystyczne, a takŜe Ośrodek Kultury  
i Biblioteka. Moskorzew jest „sercem” Gminy nie tylko ze względu na umiejscowienie tu 
placówek administracyjnych i edukacyjno – kulturalnych, ale równieŜ z uwagi na liczne 
imprezy i wydarzenia kulturalne oraz sportowe, które mają miejsce właśnie w tej wsi. Mimo 
waŜnej roli jaką pełni miejscowość w Ŝyciu całej Gminy, znaczny obszar Moskorzewa 
pozostaje w stanie kryzysu. Kumulują się tu problemy związane zarówno z infrastrukturą 
techniczną jak i gospodarką oraz społeczeństwem. Sytuacja kryzysowa wymusza szereg 
zmian, które mają za zadanie wyprowadzić miejscowość z tego stanu. Rewitalizacja  
w Moskorzewie jest swoistym narzędziem przy pomocy którego samorząd zamierza 
zapoczątkować  przemianę zarówno wsi jak i całej Gminy. 

W aspekcie rewitalizacji naleŜy pamiętać, Ŝe dotyczy ona nie tylko infrastruktury, ale 
przede wszystkim stworzenia odpowiednich warunków do poprawy bytu „tkanki” społecznej 
znajdującej się na rewitalizowanym obszarze, bowiem punktem odniesienia do planowania  
i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest przede wszystkim kontekst społeczny. 
Realizacja LPR ma znaczący wpływ na rozwój obszaru rewitalizowanego i na tworzenie 
nowych miejsc pracy - zmniejszenie bezrobocia. To działania skierowane na realizację 
inwestycji obejmujących zmianę dotychczasowych funkcji terenów problemowych i nadanie 
im nowych walorów gospodarczych, społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych czy 
turystycznych poprzez wprowadzanie do odnawianych budynków działań aktywizujących 
społeczność lokalną. Ich wynikiem ma być rozwój Gminy, a przez to poprawa Ŝycia ludności. 
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Na podstawie powyŜszych rozwaŜań moŜna wskazać trzy główne sektory, w których 
prowadzona będzie rewitalizacja w Moskorzewie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wpływ działań LPR na polityki horyzontalne UE  
Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji 

oddziaływują pozytywnie na następujące polityki horyzontalne UE:  
1. polityk ę równych szans – we wszystkich operacjach inwestycyjnych będzie 

uwzględniona zasada równych szans:   

• kobiet i męŜczyzn do pracy, o ile w wyniku realizacji projektów uda się 

bezpośrednio przez Beneficjenta wygenerować takie miejsca pracy,  

• dostępu do obiektów i miejsc bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, 

orientację seksualną, stopień niepełnosprawności.  

2. polityk ę społeczeństwa informacyjnego – kaŜda inwestycja (o ile będzie to 

uzasadnione zakresem) będzie realizowana zgodnie z polityką społeczeństwa 

informacyjnego, 

3. polityk ę zatrudnienia – projekty przewidziane do realizacji w ramach LPR będą 

bezpośrednio bądź pośrednio generować nowe, stałe miejsca pracy. 

Neutralnie na:  
4. polityk ę ochrony środowiska – gdyŜ Beneficjent będzie brał pod uwagę wpływ 

realizacji projektów na środowisko i uwzględni procedurę konsultacji  
i opiniowania Lokalnego Programu Rewitalizacji zgodnie z art. 46 i 47 ustawy  
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

Infrastrukturalno – przestrzenny  
- którego oczekiwanym rezultatem ma 

być poprawa estetyki przestrzeni 
publicznej w centrum miejscowości.  

W ramach działań przestrzennych planuje 
się m.in. remonty budynków  

i infrastruktury drogowej. 

Gospodarczy – którego zamierzonym 
efektem jest pobudzenie wzrostu 

gospodarczego poprzez powstawanie 
nowych firm, zmniejszenie bezrobocia, 

pozyskanie inwestorów dla 
miejscowości, zwiększenie przychodów 

do budŜetu Gminy. 

Społeczny – którego oczekiwanymi 
rezultatami są: zapobieganie patologiom   
i wykluczeniu społecznemu, aktywizacja 
mieszkańców i ułatwienie im rewitalizacji 

społecznej, umoŜliwienie atrakcyjnego  
i przyjemnego spędzania wolnego czasu 
zarówno mieszkańcom jak i turystom. 
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ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227), która weszła  
w Ŝycie 15 listopada 2008 roku (zwanej ustawą OOŚ). Artykuł ten nakłada 
obowiązek przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko skutków realizacji dokumentów strategicznych (m. in. Programów  
w dziedzinie transportu, gospodarki wodnej, turystyki i wykorzystania terenu) 
opracowanych przez organy administracji.  

 

Struktura Lokalnego Programu Rewitalizacji  
Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Moskorzew na lata 2009-2015 

zawiera: 
• część diagnostyczną – opis stanu istniejącego na obszarze planowanym do 

rewitalizacji, charakterystyka ta obejmuje aspekty społeczne, ekonomiczne, 

infrastrukturalne, środowiskowe, zawiera skwantyfikowane dane wraz  

z elementami ich analizy oraz identyfikację problemów występujących na 

obszarze wymagającym rewitalizacji, a takŜe analizę strategiczną SWOT,  

• opis celów, które zostaną osiągnięte w wyniku zrealizowania Lokalnego 

Programu Rewitalizacji w kontekście urbanistycznym, infrastrukturalnym, 

społecznym, środowiskowym oraz ekonomicznym. Warto zaznaczyć, iŜ 

monitorowaniu właściwej realizacji celów słuŜą skwantyfikowane wskaźniki 

(opisane w dalszej części opracowania). LPR ma jasno wyznaczone ramy 

czasowe (lata 2009-2015) oraz: 

- uwzględnia poszczególne etapy prowadzenia działań rewitalizacyjnych,  
- wyraźnie wyznacza obszar rewitalizowany,  
- określa funkcje obszaru rewitalizowanego. 

• opis przedsięwzięć, które zostaną podjęte w celu realizacji LPR. Uwzględniono 

nie tylko inwestycje i inicjatywy planowane przez JST, ale równieŜ przez inne 

podmioty – partnerów projektu rewitalizacyjnego. Istotną częścią opisu 

przedsięwzięć jest plan finansowy tychŜe przedsięwzięć wraz ze wskazaniem ich 

źródeł finansowania (budŜet Gminy, środki prywatne, programy pomocowe UE). 

• informacje na temat: 

- instytucji koordynującej prowadzenie działań rewitalizacyjnych oraz zasad 
włączania partnerów publicznych i prywatnych w projekty rewitalizacyjne, 

- metod i harmonogramu monitorowania realizacji LPR, jak równieŜ procedur 
aktualizacji dokumentu.   

 
Metodologia tworzenia LPR  
Na etapie tworzenia Programu przyjęto podstawowe zasady, które będą takŜe 

stosowane na etapie realizacji. NaleŜą do nich:  
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1. „programowania”  – cele LPR są realizowane w ramach kompleksowego 

systemu programowania wieloletniego na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, co 

sprzyja komplementarności realizowanych przedsięwzięć. Przy tworzeniu LPR 

wykazano jego zgodność i spójność m.in. z takimi dokumentami strategicznymi 

jak:   

• „Strategia Rozwoju Gminy Moskorzew”; 

• „Strategia Rozwoju Powiatu Włoszczowskiego”; 

• „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Włoszczowskiego”; 

• Inne dokumenty strategiczne na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym. 

2. „strategicznego zarządzania rozwojem obszaru rewitalizowanego” – LPR 

stanowi waŜne narzędzie planowania strategicznego rozwoju miejscowości i całej 

Gminy, gdyŜ wpływ obszaru rewitalizowanego na rozwój miejscowości i Gminy 

jest kluczowy (stanowi swoiste „koło zamachowe” dla rozwoju Gminy); 

3. „partnerstwa”  - LPR jest dokumentem uwzględniającym szeroką współpracę  

i dialog pomiędzy podmiotami społecznymi – organizacjami pozarządowymi  

i przedsiębiorstwami - Partnerami LPR, którzy uczestniczyli w jego tworzeniu  

i na kaŜdym etapie mogli wnosić uwagi/sugestie; 

4. „koncentracji” – polega na koncentrowaniu zasobów na ograniczonej liczbie 

wybranych obszarów (ekonomiczny, społeczny, kulturowy), waŜnych dla 

trwałego długofalowego rozwoju obszaru rewitalizowanego; 

5. „kompleksowości i koordynacji” – LPR nie jest wyłącznie dokumentem władz 

gminnych realizujących zadania własne – jest narzędziem koordynacji celów  

i działań prorozwojowych na rzecz rozwoju obszaru rewitalizowanego przez 

Partnerów LPR (samorząd Gminy Moskorzew, Radę Gminy, przedsiębiorców, 

organizacje pozarządowe) oraz koordynacji z działaniami na szczeblu gminnym; 

6. „oceny”  – LPR będzie podlegał ocenie szczególnie w zakresie załoŜeń, sytuacji  

w Moskorzewie, doboru celów i priorytetów, wykorzystania środków, spełnienia 

załoŜeń i uzyskania przewidywanych rezultatów; projekty zakładane do realizacji  

w LPR podlegać takŜe będą ocenie efektywności ekonomicznej.    

Cały przebieg procesu tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości 
Moskorzew charakteryzował się szerokim udziałem społeczności lokalnej. Tak przyjęta 
metodologia prac nad LPR sprawiła, iŜ dokument jest faktyczną i realną odpowiedzią na 
potrzeby mieszkańców tej miejscowości. Tylko społeczność lokalna najlepiej wie jakie 
problemy dotykają Moskorzewian i co zrobić, by w ich „małej ojczyźnie” Ŝyło się lepiej.  
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Proces tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Moskorzew 
przebiegał wg następującego harmonogramu: 

1. Spotkanie z władzami miejscowości i Gminy; 

• Omówienie problematyki i celów Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

omówienie aktualnego stanu miejscowości, określenie ram czasowych, zadań  

i kosztów; 

• Wybranie osoby do kontaktu podczas tworzenia LPR; 

2. Analiza zgromadzonych danych, prace nad tworzeniem LPR; 

3. Spotkanie robocze w danej miejscowości z członkami stowarzyszeń, 

kierownikami jednostek samorządowych, przedsiębiorcami, aktywnymi 

mieszkańcami; 

• Prezentacja informacji na temat Lokalnego Programu Rewitalizacji 

(wyjaśnienie m.in. charakteru rewitalizacji i potrzeb jej przeprowadzenia oraz 

pojęcia obszaru wsparcia); 

• Warsztaty – analiza potrzeb obszaru przy współudziale obecnych na spotkaniu; 

• Przedstawienie okresu realizacji oraz moŜliwego harmonogramu; 

• Przeprowadzenie ankiety podsumowującej; 

4. Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji; 

• Umieszczenie uwag ze spotkania roboczego; 

5. Prezentacja Lokalnego Programu Rewitalizacji na Sesji Rady Gminy; 

• Podjęcie uchwały przez Radę. 

 
Wyniki konsultacji społecznych poprzedzających przygotowanie 

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Moskorzew 
13 października 2009 roku w Wiejskim Centrum Kulturalno – Turystycznym  

w Moskorzewie odbyło się spotkanie warsztatowe, podczas którego dokonano analizy potrzeb 
miejscowości Moskorzew oraz w oparciu o nie wyznaczono obszar rewitalizacji i wskazano 
główne jej cele. Wypracowane przez uczestników spotkania załoŜenia zostały wykorzystane 
przy opracowywaniu niniejszego dokumentu i uwzględnione w planach działań na lata  
2009 – 2013 i w latach następnych na obszarze rewitalizowanym. 

W czasie spotkania uczestnicy wskazali następujące konieczne do realizacji zadania: 
1. Wybudowanie ciągów pieszych wzdłuŜ drogi krajowej i dróg gminnych; 

2. Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy i szkoły;  

3. Wybudowanie amfiteatru przy ZPO w Moskorzewie; 

4. Uporządkowanie i zagospodarowanie parku; 

5. Wyremontowanie Murowańca i oficyny;  

6. Wykonanie termomodernizacji szkoły i innych obiektów uŜyteczności publicznej; 
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7. Modernizacja oświetlenia na terenie wsi; 

8. Stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców; 

9. Wybudowanie dróg dojazdowych do pól; 

10. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci – gospodarka odpadami w Gminie; 

11. Utworzenie miasteczka ruchu drogowego i placów zabaw dla dzieci; 

12. Budowa ścieŜek rowerowych; 

13. Budowa kanalizacji sanitarnej; 

14. Rozbudowa zbiornika wodnego w Moskorzewie; 

15. Odrestaurowanie kościoła parafialnego (brukowanie, parking) i cmentarza; 

16. Wykonanie ogrzewania w kościele; 

17. Dostęp do Internetu w miejscowości; 

18. Monitoring zewnętrzny szkoły, Centrum Kulturalno - Turystycznego i budynku 

straŜy; 

19. Wykonanie elewacji zewnętrznych i wymiana okien w budynku szkoły; 

20. Modernizacja kotłowni w szkole; 

21. Utworzenie sygnalizacji świetlnej i przejść dla pieszych na drodze krajowej; 

22. Odnowienie szlaku kościuszkowskiego; 

23. Budowa nowych przystanków autobusowych; 

24. Zagospodarowanie źródeł Białej Nidy; 

25. Odnowa pomników we wsi (partyzantów i Ŝołnierzy). 

 
Podczas warsztatów zostało równieŜ przeprowadzone badanie ankietowe diagnozujące 

oczekiwania mieszkańców Moskorzewa na próbie badawczej wynoszącej 4 % ogólnej ich 
liczby (25 ankiet). Kwestionariusz ankiety zawierał 3 pytania: dwa z moŜliwością wyboru  
z zaproponowanych odpowiedzi i  jedno pytanie otwarte. Wyniki przeprowadzonego badania 
zostały zaprezentowane poniŜej. 

Pytanie 1. Wg Pani/a realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji powinna 
przyczynić się do? 

1) Przyciągnięcia inwestorów 

2) Wzrostu ilości turystów 

3) Wzrostu rozpoznawalności Gminy w województwie 

4) Wzrostu poziomu zadowolenia mieszkańców z Gminy 

Pytanie 2. Wg Pani/a główną funkcją obszaru objętego Lokalnym Programem 
Rewitalizacji powinna być? 

1) Funkcja rekreacyjna 

2) Funkcja handlowo – usługowa 

3) Funkcja turystyczna 
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4) Funkcja integrująca 

Pytanie 3. Proszę wymienić trzy najwaŜniejsze zadania, które wg Pani/a powinny 
zostać zrealizowane w ramach Lokalnego Programu rewitalizacji. 

1) ………………………………… 

2) ………………………………… 

3) ………………………………… 

 
Na dwa pierwsze postawione pytania ankietowani mieli moŜliwość wyboru jednej  

z czterech odpowiedzi.  

W przypadku pytania pierwszego przewaŜająca część osób opowiedziała się za 

odpowiedzią 4. „Wzrost poziomu zadowolenia mieszkańców z Gminy”. Wykres 1 ilustruje 

rozkład wybranych poszczególnych odpowiedzi. 

 

Wykres 1. Zestawienie odpowiedzi na pytanie 1. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet. 

 

Takie rozłoŜenie odpowiedzi na pytanie o główny cel rewitalizacji w Moskorzewie 

wskazuje, Ŝe społeczności lokalnej najbardziej zaleŜy na działaniach bezpośrednio ich 

dotyczących i wpływających na poprawę warunków Ŝycia. 

Rozpatrując pytanie 2 najczęściej pojawiała się odpowiedź 3 mówiąca, iŜ obszar 

rewitalizowany powinien głównie pełnić funkcje turystyczną. śaden z uczestników ankiety 

nie wskazał funkcji handlowo – usługowej. Wykres 2 ilustruje rozkład poszczególnych 

odpowiedzi.  

 

Wykres 2. Zestawienie odpowiedzi na pytanie 2. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet. 

Znacząca przewaga odpowiedzi 3 (Funkcja turystyczna obszaru rewitalizowanego) 

wskazuje, iŜ mieszkańcy Moskorzewa dostrzegają w swojej miejscowości potencjał 

turystyczny  i korzyści jakie mogą z niego płynąć.  

Pytanie trzecie było pytaniem otwartym. Tu mieszkańcy Moskorzewa mogli wykazać 

się własną inwencją i wpisać trzy wg nich najwaŜniejsze zadania do realizacji w ramach 

Lokalnego Programu Rewitalizacji. Najczęściej pojawiały się następujące zadania: 

1. Zagospodarowanie parku i odrestaurowanie pobliskiego Murowańca wraz  

z oficyną; 

2. Zagospodarowanie terenu przy Szkole na cele kulturalno – rekreacyjne: budowa 

amfiteatru i miasteczka ruchu drogowego; 

3. Budowa chodników i ścieŜek rowerowych w miejscowości; 

4. MontaŜ oświetlenia we wsi oraz wprowadzenie monitoringu w miejscach 

newralgicznych. 

Analizując wskazane przez uczestników zadania moŜna równieŜ zauwaŜyć 

nastawienie na rozwój turystyki, mieszkańcy wiedzą, iŜ nowe atrakcyjne miejsca  

o charakterze kulturalno – rekreacyjnym przyciągną turystów. Rozwój turystyki pociągnie za 

sobą postęp w gospodarce, a więc powstaną nowe miejsca pracy, co z kolei przełoŜy się na 

wzrost jakości Ŝycia wszystkich mieszkańców miejscowości. 

 

 

 

 

Zdjęcie 1. Warsztaty dotyczące rewitalizacji w Moskorzewie. 
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Źródło: Inicjatywalokalna.pl 

 

Zdjęcie 2. Praca w grupach w czasie warsztatów. 

 

Źródło: Inicjatywalokalna.pl 

Cele główne i szczegółowe LPR  
Na podstawie analizy ankiet i warsztatów przeprowadzonych z mieszkańcami 

Moskorzewa na spotkaniu w Wiejskim Centrum Kulturalno – Turystycznym oraz 
charakterystyki obecnej sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej w miejscowości 
powstała wizja i misja Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz jego cele główne  
i szczegółowe. 

 
 
Misja Lokalnego Programu rewitalizacji dla miejscowości Moskorzew  

na lata 2009 - 2015: 
Moskorzew - miejsce przyjazne dla mieszkańców i turystów. 
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W oparciu o wizję wsi Moskorzew sformułowane zostały cele główne i szczegółowe 
Lokalnego Programu Rewitalizacji: 

Cel główny Wykorzystanie i rozwój lokalnego potencjału turystycznego, kulturowego, 
historycznego i przyrodniczego. 
Odrestaurowanie obiektów dziedzictwa kulturowego we wsi Moskorzew. Cele 

szczegółowe Zagospodarowanie cennych przyrodniczo terenów – źródła Białej Nidy. 

Cel główny Poprawa estetyki przestrzeni centrum miejscowości. 
Nadanie charakterystycznego klimatu centrum Moskorzewa. 
Odnowienie waŜnych obiektów uŜyteczności publicznej w Moskorzewie. 

Cele 
szczegółowe 

Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zielonych we wsi. 

Cel główny Poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego  
i estetyki przestrzeni publicznych. 
Remont istniejącej i budowa nowej infrastruktury drogowej. Cele 

szczegółowe Wzrost bezpieczeństwa na drogach w Moskorzewie. 

Cel główny 
Przebudowa i remonty publicznej przestrzeni (infrastruktury) związanej  
z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych 
połączonych z działalnością gospodarczą. 
Stworzenie atrakcyjnych miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców 
Moskorzewa i turystów. 

Cele 
szczegółowe 

Stworzenie przestrzeni publicznej umoŜliwiającej rozwój przedsiębiorczości. 

Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji zostanę zrealizowane za pomocą zadań, które 

zostały wymienione w rozdziale 3.3 „Podział na projekty i zadania inwestycyjne”. 

 

Obszar rewitalizacji 

Obszar określony w niniejszym Programie jako „obszar rewitalizacji” znajduje się              

w centrum miejscowości Moskorzew, która jest siedzibą władz Gminy. Znajdują się tu 

wszystkie instytucje uŜyteczności publicznej takie jak: Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy 

Wizja Moskorzewa: 
Atrakcyjne centrum miejscowości Moskorzew powiązane z dwoma 

strefami rekreacji stanowi konkurencyjną ofertę rekreacyjno  
- wypoczynkową dla mieszkańców i turystów. 
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Społecznej, Przychodnia, Zespół Placówek Oświatowych, poczta i kościół. Moskorzew jest 

nie tylko centrum administracyjnym Gminy ale równieŜ kulturalno - rozrywkowym.  

Zaplanowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji działania obejmują spójny 

obszar w samym centrum miejscowości, w obszarze przestrzeni publicznej, z której kaŜdego 

dnia  korzystają nie tylko mieszkańcy miejscowości Moskorzew ale takŜe całej Gminy. 

Mapa prezentująca obszar wskazany do rewitalizacji w ramach niniejszego dokumentu 
została zamieszczona w dalszej części opracowania. 

Obszar rewitalizacji został podzielony na trzy strefy. I strefa mieszkalno  
-  rekreacyjna obejmuje swoim zasięgiem teren, na którym zlokalizowane są obiekty 
zabytkowe: kościół parafialny, Murowaniec z oficyną oraz park, a takŜe osiedle bloków, 
zbiornik wodny i drogi gminne. Strefa II  obejmuje teren wzdłuŜ drogi krajowej i przy 
Urzędzie Gminy. W zasięgu strefy III o charakterze edukacyjno – rekreacyjnym znajduje się 
budynek szkoły, WCKT i OSP oraz ich najbliŜsze otoczenie. W ramach tej strefy 
zagospodarowany zostanie równieŜ teren dotychczas nieuŜytkowany, połoŜony za szkolnymi 
boiskami. 

Przystąpienie do opracowywania niniejszego dokumentu oraz wskazanie  
wyŜej wymienionych obszarów objętych rewitalizacją zostało poprzedzone konsultacjami 
oraz analizami przeprowadzonymi przez władze Gminy oraz odpowiednich pracowników 
Urzędu. Wyznaczenie takich, a nie innych granic ma pełne uzasadnienie. Planowane działania 
rewitalizacyjne są zlokalizowane w podobszarach istotnych z punktu widzenia estetycznego  
i funkcjonalnego przestrzeni publicznej. Ustalając jego granice, uwzględniono dotychczasową 
rolę przypisaną z racji połoŜenia, charakteru, tradycji, miejscowego zwyczaju i aktualnych 
moŜliwości transformacyjnych.  

 
Etapy realizacji LPR  
Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Moskorzew został przygotowany na 

lata 2009 – 2015, obejmuje więc obecny okres programowania oraz lata następne, co pozwala 
na lepsze rozplanowanie wydatkowania środków, a takŜe gwarantuje ciągłość  
i trwałość urzeczywistnienia zadań. Jego realizacja została podzielona na dwa etapy.  

W ramach etapu I (lata 2009 - 2013) zostaną przeprowadzone zadania 
odpowiadające na najpilniejsze potrzeby mieszkańców wsi. W tej fazie rewitalizacji 
zrealizowane zostaną następujące działania: 

1. Strefa I: 

• uporządkowanie i zagospodarowanie parku; 

• remont zabytkowego Murowańca wraz z oficyną; 

• wybudowanie placu zabaw dla dzieci przy blokach; 

• modernizacja dróg gminnych i budowa ciągów pieszych; 

2. Strefa II: 

• budowa ciągów pieszych wzdłuŜ drogi krajowej; 

• zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia; 

• modernizacja oświetlenia; 

• budowa oczyszczalni ścieków;  
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3. Strefa III: 
• zagospodarowanie terenu przy szkole; 

• budowa amfiteatru przy ZPO w Moskorzewie. 

W ramach II etapu przeprowadzone zostaną następujące działania: 
1. Strefa I: 

• rozbudowa zbiornika wodnego w Moskorzewie; 

• odrestaurowanie kościoła parafialnego od zewnątrz (brukowanie terenu, budowa 

parkingu) i odnowienie cmentarza; 

• wykonanie ogrzewania w kościele; 

• zagospodarowanie źródeł Białej Nidy; 

2. Strefa II: 
• budowa ścieŜek rowerowych; 

• budowa kanalizacji sanitarnej; 

• budowa nowych przystanków autobusowych; 

3. Strefa III: 
• wykonanie termomodernizacji szkoły (elewacja, wymiana okien) i modernizacja 

kotłowni; 

• budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placu zabaw przy Zespole Placówek 

Oświatowych; 

• monitoring zewnętrzny szkoły, Wiejskiego Centrum Turystyczno - Kulturalnego  

i budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej; 

Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie, części z wymienionych projektów ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania  
6.2 „Rewitalizacja małych miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.  

 
Znaczenie zadań wymienionych w LPR dla rozwoju miejscowości i Gminy 
Lokalny Program Rewitalizacji stanowi dla miejscowości Moskorzew dokument 

niezbędny przy ubieganiu się o dotację ze środków UE (np. z „Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”, działanie 6.2 
„Rewitalizacja małych miast”). Nie jest to jednak jedynie załącznik do wniosku  
o dofinansowanie projektów, ale realne narzędzie dla władz i mieszkańców do wykorzystania 
przy planowaniu i wdraŜaniu konkretnych działań w obrębie obszaru rewitalizowanego. 
Szanse na realizację wzrastają dzięki zaangaŜowaniu w jego tworzenie i wdraŜanie Partnerów 
LPR, czyli stowarzyszeń, instytucji, mieszkańców oraz przedsiębiorców zainteresowanych 
rewitalizacją centrum Moskorzewa. 

Konieczność rewitalizacji miejscowości wynika przede wszystkim z potrzeb 
mieszkańców. Rewitalizacja jest szczególnie waŜna w przypadku centrów administracyjno  
– kulturalnych gmin. Właśnie taką funkcję pełni w Gminie wieś Moskorzew. Zadaniem 
rewitalizacji jest poprawa estetyki przestrzeni, podniesienie atrakcyjności centrum 
miejscowości, wykreowanie miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, stworzenie mechanizmu 
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zachęt do inwestowania w nowe i istniejące w otoczeniu obiekty oraz przyciągnięcie 
mieszkańców miejscowości i okolic do spędzania tu wolnego czasu. W dłuŜszej perspektywie 
rewitalizacja przyczyni się do zainicjowania pozytywnych przemian na tereny przyległe, więc 
proces ten ma znaczenie nie tylko dla samego obszaru rewitalizowanego ale dla całej 
miejscowości, a takŜe Gminy Moskorzew. Rewitalizacja nie dotyczy tylko przestrzeni  
i infrastruktury technicznej, proces ten wpłynie równieŜ na oŜywienie procesów 
gospodarczych w Moskorzewie. Poprawa warunków w sferze przestrzennej i gospodarczej 
miejscowości niesie za sobą pozytywny wpływ na sferę społeczną. Polepszą się warunki 
bytowe mieszkańców, zdecydowanie zwiększy się ich zadowolenie z miejscowości, którą 
zamieszkują. Nowe zagospodarowanie spowoduje większą integrację mieszkańców.  

Wszelkie przemiany związane z Lokalnym Programem Rewitalizacji niosą równieŜ za 
sobą pozytywny efekt w postaci przezwycięŜenia negatywnych zjawisk jak np.: degradacja 
obszaru centrum miejscowości, problem bezrobocia czy brak nowych inwestorów. Działania 
przedstawione w Programie Rewitalizacji są ze sobą ściśle powiązane i w pełni 
komplementarne. Dotyczą wyodrębnionego obszaru i jedno zadanie pociąga za sobą drugie, 
co w konsekwencji daje poŜądany efekt skumulowanych inwestycji, które doprowadzą do 
rewitalizacji centrum Moskorzewa w sferach: przestrzennej, gospodarczej i przede wszystkim 
społecznej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W CENTRUM 

GMINY 

 
Historia miejscowości Moskorzew 
Gmina Moskorzew moŜe poszczycić się długą i interesującą przeszłością. Pierwsze 

wzmianki o  Moskorzewie pochodzą z  XI wieku i  dotyczą właścicieli dóbr, którzy od nazwy 
miejscowości przyjęli swoje nazwisko. Pierwsza datowana wzmianka o moskorzewskiej 
parafii znajduje się w  aktach parafialnych i  pochodzi z  roku 1344. Wynika z  niej, Ŝe parafia 
płaciła podatek zwany „świętopietrzem”. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego 
wymienia wieś Moskorzew jako miejscowość połoŜoną pomiędzy wsiami Goleniowy  
i Chlewiska, posiadającą murowany kościół fundacji Klemensa Pilawy, Urząd Gminny, 
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gorzelnię, cegielnię, młyn wodny i tartak. Znajdują się tu 52 domy mieszkalne zamieszkiwane 
przez 523 mieszkańców. Dane te pochodziły z roku 1893. 

Z tego terenu pochodzą lub są z nim bezpośrednio związane waŜne osobistości. Na tej 
ziemi, w połoŜonych w  pobliŜu Goleniowach, mieszkał, pracował i  tworzył Wespazjan 
Kochowski - jeden z najwybitniejszych historyków i poetów polskiego baroku, najbardziej 
typowy przedstawiciel filozofii i literatury sarmackiej. Stąd pochodzi równieŜ  słynna rodzina 
Moskorzewskich, wielowiekowych właścicieli Moskorzewa, która wydała znaczących 
inspiratorów i  propagatorów ruchu ariańskiego w  Polsce. Jako bardzo gorliwi wyznawcy 
kalwinizmu i  arianizmu w  1558 roku załoŜyli tu zbór kalwiński, który po kilku latach 
zamienili na zbór ariański.  

Z tej słynnej rodziny wywodzili się między innymi: 
• Jan herbu Pilawa - pochodził z Moskorzewa, realizował misję poselską Bolesława 

Wstydliwego na Węgry w 1239 roku; 

• Klemens z Moskorzewa w latach 1386–1434 pełnił urząd podkanclerza 

królewskiego w okresie panowania Władysława Jagiełły, uczestniczył  

w zakładaniu Uniwersytetu i ufundował trzy prebendy w katedrze wawelskiej; 

• Mikołaj z Moskorzewa - podkanclerz Królestwa Polskiego i rycerz, brał udział  

w orszaku królewskim Władysława Jagiełły i Jadwigi w roku 1387; 

• Klemens Moskorzewski - podkanclerz koronny za Jagiełły, właściciel 

Moskorzewa, w 1394 roku wybudował istniejący do dziś kościół murowany, 

zmarł w 1408 roku, został pochowany w ufundowanym przez siebie kościele  

w Moskorzewie; 

Wieś Moskorzew przez lata przechodziła z rąk do rąk. Oprócz rodziny 
Moskorzewskich właścicielami miejscowości byli: 

• Michał z Bogucic Bogucki – został właścicielem wsi w roku 1721; 

• generał Michałowski - Moskorzew stał się jego własnością w roku 1780; 

• Jan Kant Kowalski – właściciel miejscowości od 1824 roku; 

• rodzina Potockich – ostatni właściciele wsi, władali nią aŜ do zakończenia II 

wojny światowej, z  chwilą wejścia w  Ŝycie Reformy Rolnej majątek 

Moskorzewski został rozparcelowany i  podzielony między chłopów.  

Na uwagę zasługuje równieŜ historia obecnie zabytkowego Kościoła Parafialnego  
w Moskorzewie pod wezwaniem świętej Małgorzaty - męczennicy. 

• 1334 r.- powstaje drewniany kościół w Moskorzewie. Potwierdzone dokumentami 

kościelnymi istnienie parafii w Moskorzewie; 

• 1558 r.- Moskorzewscy zmieniają kościół na zbór kalwiński; 

• 1562 r.- zbór kalwiński zostaje zmieniony na zbór ariański; 

• 1626 r.- dziedzic Moskorzewa Remigiusz Moskorzewski funduje ołtarz  

św. śołnierzy; 
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• 1794 r. – poŜar kościoła i plebanii w Moskorzewie; 

• lata 1892–1906 – remont kościoła przeprowadzony przez Potockich, ówczesnych 

właścicieli Moskorzewa; 

• 2007 r.– rozpoczęcie prac renowacyjnych kościoła z funduszy UE. 

WaŜna historyczną postacią, której losy były powiązane z Moskorzewem, był Tadeusz 
Kościuszko. Przez miejscowość Moskorzew biegnie szlak kościuszkowski. Nazwa pochodzi 
od bitwy, którą na tych ziemiach z wojskami rosyjskimi stoczył właśnie Tadeusz Kościuszko. 
Dla upamiętnienia bitwy ludność, usypała kopce, znajdują się one najprawdopodobniej na 
zbiorowych mogiłach i wyznaczają 18 kilometrowy szlak kościuszkowski, biegnący 
urozmaiconym krajobrazowo terenem od Szczekocin przez miejscowości: Chałpki, Wywła  
- jako główne pole bitwy, wzgórze między Wywłą a Chebdziem w kierunku Moskorzewa. 
Cały szlak oznaczony jest metalowymi kosami, łącznie 10 wiązek po 3 sztuki. Na polach wsi 
Chebdzie znajduje się Kopiec Kościuszki z pamiątkową tablicą - 2 metrowej wysokości 
stoŜek z krzyŜem. Zakończenie szlaku umiejscowiono przy zabytkowym kościele 
w Moskorzewie. 

Długa i burzliwa przeszłość miejscowości Moskorzew sprawiła, iŜ ma ona charakter 
historyczny. W ramach rewitalizacji realizowane będą działania, które między innymi 
podkreśla tą swoistą „naturę” wsi i nadadzą jej nową wartość. 

Przez miejscowość Moskorzew przebiega takŜe rowerowy szlak „Miejsca Mocy” 
który powstał w 2007 roku z inicjatywy Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa 
Świętokrzyskiego przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Szlak łączy 
miejsca kultu religijnego, sanktuaria maryjne oraz inne obiekty sakralne zlokalizowane 
w województwie świętokrzyskim, tworzy zamkniętą pętle o długości 584,5 km. 

 
Zdjęcie 3. Tablica informacyjna szlaku „Miejsca Mocy”. 
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Źródło: Inicjatywalokalna.pl 

 
 

 1.1 Zagospodarowanie przestrzenne             

Gmina połoŜona jest w zachodniej części województwa świętokrzyskiego 

przy granicy z województwem śląskim, na południowym krańcu powiatu włoszczowskiego, 

na obszarze Niecki Włoszczowskiej. Na obszarze Gminy swoje źródła ma Biała Nida i jej 

dopływ Kwilinka. Powierzchnia wsi Moskorzew wynosi 1657 ha, co stanowi 23 % 

powierzchni ogólnej Gminy Moskorzew. 

Przez wieś Moskorzew przebiega droga krajowa nr 78 Kielce - Katowice, wzdłuŜ 
której skupiona jest zwarta zabudowa wiejska. Przy drodze znajdują się najwaŜniejsze 
instytucje uŜyteczności publicznej: Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Zespół Placówek 
Oświatowych, Wiejskie Centrum Kulturalno - Turystyczne, a takŜe główne obiekty handlowo 
– usługowe: apteka, sklepy i lokale gastronomiczne. 

Moskorzew to wieś o charakterze zagrodowym i właśnie taki typ zabudowy przewaŜa 
w miejscowości. Oprócz domów jednorodzinnych we wsi znajdują się równieŜ obiekty 
zbiorowego zamieszkania. 
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Ze względu na zły stan techniczny wielu obiektów w Moskorzewie między innymi 
zabytków, budynku szkoły, dróg, budynków mieszkalnych, w tym równieŜ socjalnych, 
wizerunek wsi pozostawia wiele do Ŝyczenia.   
  

1.1.1 Granice stref ochrony konserwatorskiej 

Na terenie miejscowości Moskorzew zachowały się następujące zabytki: 
• kościół parafialny p. w. św. Małgorzaty z XIV wieku (nr rejestru zabytków 409 

z dnia 21.06.1967r.), wybudowany w stylu wczesnogotyckim z cegły gotyckiej 

przez podkanclerza koronnego Klemensa z Moskorzewa herbu Pilawa.  

W świątyni herb Pialawitów widnieje na drzwiach do wieŜy oraz kamiennych 

tarczach wmurowanych w fasadę kościoła. W kościele remontu wymaga elewacja 

zewnętrzna poprzez między innymi konserwacje cegły i uzupełnienie braków oraz 

naleŜy wykonać odpowiednie odwodnienie obiektu; 

• cmentarz przykościelny wraz z kaplicą z XIX wieku (nr rej. 210 z 27.01.1978); 

• budynek dworski tzw. Murowaniec (nr rejestru 659 z dnia 15.02.1972), 

pochodzący z XIX/XX  wieku Murowaniec - to wieŜa mieszkalna z XVI-wieku. 

Późnogotycki budynek dworsk, z upływem lat zamieniony na lamus. Zbudowany 

został z czerwonej, nietynkowanej cegły, wsparty na obszernych, sklepionych 

piwnicach. Za czasów Hieronima Moskarzewskiego herbu Pilawa znajdowała się 

w nim szkoła ariańska, załoŜona przez Grzegorza z śarnowa. W XIX wieku od 

frontu dobudowano trójarkadowy podcień. Budynek nieuŜytkowany do 

całkowitego remontu; 

• budynek oficyny dworskiej z XIX wieku (nr rejestru 659 z dnia 15.02.1972), 

znajdują się w nim mieszkania komunalne, ze względu na bardzo zły stan 

techniczny zagraŜający zdrowiu i Ŝyciu lokatorów wymaga natychmiastowego 

remontu; 

• park podworski z II połowy XIX wieku (nr rejestru 659 z dnia 15.02.1972), park 

z bogatym starodrzewem, od lat pozostaje zaniedbany i niezagospodarowany, na 

jego terenie brakuje ławeczek i alejek, część drzew nadaje się do wycięcia, 

większość wymaga leczenia i zabiegów konserwatorskich. 

We wsi nie ma miejsc pamięci narodowej, natomiast na miejscowym cmentarzu 
parafialnym znajduje się grób nieznanego Ŝołnierza z czasów I wojny światowej, którym 
opiekuje się Urząd Gminy Moskorzew. 

 
Zdjęcie 4. Zabytkowy kościół parafialny w Moskorzewie. 
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Źródło: Inicjatywaloklana.pl 

 
 
 
 
 

Zdjęcie 5. Murowaniec z oficyną.  

 
Źródło: Inicjatywaloklana.pl 

 
Zdjęcie 6. Murowaniec wraz z częścią zabytkowego parku. 
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Źródło: Inicjatywaloklana.pl 

 

1.1.2 Uwarunkowania ochrony środowiska 

 W miejscowości Moskorzew nie ma obszarów chronionego krajobrazu, rezerwatów 
i parków krajobrazowych, znajdują się natomiast cenne pod względem przyrodniczym źródła 
Białej Nidy, a w pobliŜu usytuowana jest enklawa Czarny Las - siedlisko rzadkich okazów 
ptactwa - m. in. czarnego bociana. 

W obrębie Gminy Moskorzew zlokalizowane są dwa obszary proponowane do 
włączenia do sieci Natura 2000: Dolina Białej Nidy oraz Dolina Górnej Pilicy. Obszar 
rewitalizowany znajduje się jednak poza ich strefą ochronną. 

Na terenie Moskorzewa znajduje się kompleks dwóch zbiorników wodnych. Jeden to 
staw hodowlany, w którym moŜna spotkać m.in. takie okazy ryb jak: karp, szczupak, amur, 
jaź, karaś czy lin. Drugi zbiornik to kąpielisko z małą plaŜą przeznaczone dla pobliskich 
mieszkańców. 

Na terenie Moskorzewa zlokalizowane są pomniki przyrody objęte ochroną, które 
wymagają zabiegów konserwatorski. Są to stare drzewa w parku podworskim – topola czarna, 
lipa, wiązy. 

 
Mapa 1. PołoŜenie wsi Moskorzew na tle obszaru Natura 2000 – Dolina Górnej Pilicy. 
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Źródło: http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/dokumenty/n5/mapy/dolina_gornej_pilicy.jpg 

 

1.1.3  Własność gruntów i budynków 

 
Niezwykle waŜne dla procesu planowania jest określenie struktury własności gruntów  

i budynków na obszarze rewitalizowanym. PoniŜsza tabela przedstawia nr działek, obecne ich 
zagospodarowanie oraz strukturę własności gruntów i budynków.  
 

Tabela 1. Struktura własnościowa obszaru rewitalizowanego. 

Lp. 
Nr 

działki  
Obecne zagospodarowanie Właściciel 

1. 10/1 teren niezagospodarowany 
Gmina Moskorzew, Moskorzew 42 

29 – 130 Moskorzew 

2. 11/2 osiedle mieszkalne 
Gmina Moskorzew, Moskorzew 42 

29 – 130 Moskorzew 

3. 11/6 osiedle mieszkalne 
Gmina Moskorzew, Moskorzew 42 

29 – 130 Moskorzew 

4. 11/17 boisko  
Gmina Moskorzew, Moskorzew 42 

29 – 130 Moskorzew 

5. 11/18 boisko 
Gmina Moskorzew, Moskorzew 42 

29 – 130 Moskorzew 

6. 11/20 
zbiorniki wodne, teren zespołu 

pałacowo - parkowego 
Gmina Moskorzew, Moskorzew 42 

29 – 130 Moskorzew 

7. 11/21 
teren zespołu pałacowo  

- parkowego 
Gmina Moskorzew, Moskorzew 42 

29 – 130 Moskorzew 
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8. 323/1 teren szkoły, WCKT i OSP 
Gmina Moskorzew, Moskorzew 42 

29 – 130 Moskorzew 

9. 323/2 teren szkoły, WCKT i OSP 
Gmina Moskorzew, Moskorzew 42 

29 – 130 Moskorzew 

10. 324/1 teren szkoły, WCKT i OSP 
Gmina Moskorzew, Moskorzew 42 

29 – 130 Moskorzew 

11. 324/2 teren szkoły, WCKT i OSP 
Gmina Moskorzew, Moskorzew 42 

29 – 130 Moskorzew 

12. 401/1 teren Urzędu Gminy 
Gmina Moskorzew, Moskorzew 42 

29 – 130 Moskorzew 

13. 11/14 ciąg pieszo - jezdny 
Gmina Moskorzew, Moskorzew 42 

29 – 130 Moskorzew 
Źródło: Dane Urzędu Gminy. 

 
 
 

1.1.4 Infrastruktura techniczna 

 
Zaopatrzenie w wodę 
Gmina Moskorzew jest zwodociągowana w 13 % - 4700 mb. W przypadku 

miejscowości Moskorzew niestety zwodociągowana jest tylko część wsi. Istniejąca magistrala 

obsługuje m.in. Agrofirmę (punkt hodowli bydła) oraz bloki mieszkalne. Pozostała część 

mieszkańców zaopatruje się w wodę z indywidualnych studni kopanych. W Moskorzewie 

istnieje jedna studnia głębinowa, która w przyszłości będzie stanowić główne źródło 

zaopatrzenia Gminy w wodę.  

 
Kanalizacja 
Na terenie miejscowości Moskorzew, jak i w całej Gminie nie ma kanalizacji 

sanitarnej ani gminnej oczyszczalni ścieków obsługującej mieszkańców. Ścieki są 

odprowadzane indywidualnie przez mieszkańców do zbiorników przydomowych (szamb). 

Wywóz nieczystości płynnych świadczy firma Usługi Transportowe - Asenizacyjne 

Mieczysław Wojciechowski zam. Oksa ul: Włoszczowska 21. 

Stan techniczny wielu zbiorników na nieczystości budzi wiele zastrzeŜeń. Szamba 

często są nieszczelne, co jest przyczyną przenikania zanieczyszczeń do środowiska gruntowo 

– wodnego. 

Na terenie Gminy istnieją dwie biologiczno - mechaniczne oczyszczalnie ścieków 
obsługujące budynki uŜyteczności publicznej, w tym jedna przy szkole w Moskorzewie.  

 
Gospodarka odpadami 
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Zasady utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Moskorzew reguluje 

uchwała nr 86/X/99 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13.11.1999 roku.  

Na terenie Gminy nie ma składowiska odpadów. Odpady komunalne są wywoŜone 

przez firmy Sita Częstochowa oraz TAMAX Sędziszów. Aktualnie wszyscy mieszkańcy 

Moskorzewa są zaopatrzeni w pojemniki na śmieci, które są opróŜniane raz w miesiącu 

zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.  

PowaŜny problem w ramach gospodarki odpadami stanowi funkcjonowanie dzikich 

wysypisk śmieci na terenie Gminy. Są one głównym źródłem zanieczyszczeń środowiska dla 

okolicznych lasów i nieuŜytków.  

 
 
Ciepłownictwo 
Na terenie Gminy Moskorzew nie ma ciepłowni i kotłowni komunalnych. Istnieje 

kotłownia centralna, która obsługuje bloki na osiedlu w Moskorzewie. Własną kotłownię ma 

równieŜ Zespół Placówek Oświatowych w Moskorzewie, niestety jej stan techniczny 

pozostawia wiele do Ŝyczenia. W najbliŜszym czasie planuje się modernizację kotłowni 

węglowej przy Szkole w Moskorzewie na system gazowy. 

Mieszkańcy Moskorzewa, jak i całej Gminy zaopatrują się w ciepło z przydomowych 

kotłowni indywidualnych opalanych drewnem, miałem lub węglem. 

 

Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Wieś Moskorzew jest zelektryfikowana. Dostawy energii elektrycznej do Gminy 

odbywają się liniami elektroenergetycznymi średniego napięcia 15 kV. Sieć 

elektroenergetyczna Gminy jest dość dobrze rozwinięta. Wymaga ona jednak we fragmentach  

rozbudowy i modernizacji w celu poprawy jakości i niezawodności zasilania.   

 

Zaopatrzenie w gaz 
Na terenie Gminy Moskorzew nie istnieje sieć gazownicza i w najbliŜszym czasie nie 

planuje się jej budowy. Mieszkańcy Moskorzewa korzystają z gazu rozprowadzanego przez 

dystrybutorów lokalnych. 

 
Telekomunikacja 

W latach 1999-2001 rozbudowano sieć telefoniczną w Gminie. Jedynym operatorem 

telefonii stacjonarnej jest Telekomunikacja Polska S.A.  
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W Moskorzewie  telefony stacjonarne obecnie posiada 62 abonentów. Mieszkańcy 

mają równieŜ moŜliwość podłączenia Internetu w ramach usługi Neostrada proponowanej 

przez Telekomunikacje oraz  usług innych firm udostępniających Internet drogą radiową. 

 

Komunikacja i infrastruktura drogowa 

Przez terytorium Gminy przebiega droga krajowa 78 z Chmielnika do przejścia 

granicznego w Chałupkach, od której odchodzi sieć dróg powiatowych: 

• Moskorzew - Radków; 

• Moskorzew – Chebdzie. 

Przez obszar Gminy nie przebiegają Ŝadne linie kolejowe. NajbliŜszy dworzec 

kolejowy znajduje się w Sędziszowie (trasa kolejowa z Kielc do Krakowa i Katowic). 

Na terenie Gminy znajdują się dwa przystanki PKS (w Moskorzewie i Chlewicach) 

obsługujące kursy dalekobieŜne (z Katowic do Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic, 

Tarnobrzega, Buska-Zdroju). 

 

Zdjęcie 7. Droga gminna prowadząca do kościoła parafialnego. 

 

Źródło: inicjatywa lokalna.pl 

 

Zasób mieszkaniowy 
W Gminie Moskorzew stan zasobów mieszkaniowych, według danych GUS na koniec 

roku 2007 wyniósł, 1 054 mieszkań. Na 1 mieszkanie przeciętnie przypada 76,9 m2, natomiast 
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na 1 osobę w Gminie 27,6 m2. Ilości nowych obiektów mieszkalnych oddanych do 
uŜytkowania w latach 2004 – 2008 przedstawia poniŜsza tabela. 

 

Tabela 2. Ilość oddanych budynków w Gminie Moskorzew w latach 2004 – 2008. 
 2004 2005 2006 2007 2008 

Budynki mieszkalne 3 1 1 2 5 
Mieszkania 5 1 1 2 6 

Izby 18 5 8 9 28 
Powierzchnia uŜytkowa oddanych mieszkań [m2] 453 105 87 200 620 

Źródło: Dane GUS. 
 
W miejscowości przewaŜają budynki jednorodzinne wybudowane w technologii 

tradycyjnej. W Moskorzewie zlokalizowane jest równieŜ niewielkie osiedle bloków. Pod 
względem technicznym obiekty mieszkalne we wsi pozostawiają wiele do Ŝyczenia,  
w szczególnie złym stanie jest oficyna przy Murowańcu, w której znajdują się lokale socjalne. 

 

1.1.5 Identyfikacja problemów 

 Analizując stan infrastruktury technicznej obszaru rewitalizowanego moŜna 
zauwaŜyć następujące problemy: 

1. Niedostateczny rozwój infrastruktury technicznej. 

2. Niezadowalająca jakość dróg gminnych oraz brak chodników i poboczy przy 

głównych trasach w miejscowości. 

3. Brak bezpiecznego przejścia dla pieszych przez ruchliwą drogę krajową – brak 

sygnalizacji świetlnej. 

4. Niejednolita zabudowa o niskich walorach estetycznych. 

5. Brak zagospodarowania terenu wokół strategicznych obiektów  

w Moskorzewie: szkoła i Urząd Gminy. 

6. Braki w oświetleniu ulicznym. 

7. Brak programu selektywnej zbiórki odpadów i występowanie dzikich 

wysypisk śmieci na terenie Gminy. 

8. Niewystarczająca infrastruktura rekreacyjna na terenie miejscowości.  

9. Brak placów zabaw dla dzieci. 

10. Zły stan techniczny obiektów zabytkowych. 

11. Zły stan techniczny zaplecza budownictwa komunalnego i socjalnego. 
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1.2 Gospodarka 

 
1.2.1 Główni pracodawcy/struktura i trendy 

Podstawowym zajęciem mieszkańców wsi Moskorzew, jak i całej Gminy jest 

rolnictwo. W miejscowości występuje dwuzawodowość właścicieli gospodarstw rolnych, co 

maskuje znaczenie tej branŜy w strukturze zatrudnienia mieszkańców. Na terenie 

Moskorzewa działalność gospodarczą prowadzi 16 podmiotów, moŜna pogrupować je 

następująco: 

• usługi gastronomiczne; 

• usługi weterynaryjne; 

• apteka; 

• usługi w zakresie protetyki dentystycznej; 

• usługi w zakresie handlu; 

• usługi budowlane. 

Główne firmy w Moskorzewie: 

• Agrofirma Szczekociny – hodowla bydła; 

• Roltech Frejowski J. – maszyny rolnicze; 

• Bartom. ZUP. Latas H. – sklep wielobranŜowy; 

• Edix. Zakład usługowo – handlowy - sklep wielobranŜowy; 

• Joanna. PHU. Paluch S. – sklep wielobranŜowy; 

• Zajazd Kosynier – usługi gastronomiczne; 

• Zajazd Mustang – usługi gastronomiczne. 

 

1.2.2 Struktura podstawowych branŜ gospodarki znajdującej się na 

terenie miejscowości/trendy  

Gmina Moskorzew to Gmina o typowo rolniczym charakterze, gdzie uŜytki rolne 
zajmują 4673 ha, tj. 65,5 % powierzchni Gminy. Struktura uŜytkowania gruntów w Gminie  
przedstawia się następująco:  

• grunty orne - 3973 ha, co stanowi 85 % uŜytków rolnych Gminy; 

• sady - 39 ha (0,8 %); 

• łąki 503 ha – 10,8 %; 

• pastwiska 158 ha – 3,4 % uŜytków rolnych. 
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 Produkcja rolnicza w Gminie odbywa się w gospodarstwach indywidualnych. 

Wg danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2002r. w Gminie Moskorzew były 782 

gospodarstwa. Struktura wielkości gospodarstw kształtuje się następująco: 

• 141 o powierzchni do 1 ha uŜytków rolnych(18%),  

•  641 powyŜej 1 ha, z czego:  

− gospodarstwa o powierzchni od 2 do 5 ha – 25 %,  

− gospodarstwa od 5 do 7 ha - 19 %,  

− gospodarstwa o powierzchni od 7 do 10 ha - 13 %;  

− gospodarstwa od 10 do 15 ha – 11 %;  

− jedynie 4 % gospodarstw ma powierzchnię powyŜej 15 ha.  

Z pośród wszystkich gospodarstw 638 prowadziło działalność wyłącznie rolniczą, 46 

działalność rolniczą i pozarolniczą, wyłącznie pozarolniczą 46, a Ŝadnej działalności nie 

prowadziło aŜ 87 gospodarstw. 

Struktura uŜytków gruntowych wsi Moskorzew przedstawia się następująco: 

• uŜytki rolne zajmują 1226 ha, z czego grunty orne stanowią 668 ha,  

• lasy 910 ha 

• pozostałe grunty 79 ha 

Na terenie Moskorzewa mieści się Ferma Bydła Agrofirmy Szczekociny. Hodowla 

odbywa się w budynkach popegeerowskich w systemie stanowiskowym. Obsada całkowita  to 

283 sztuki bydła, w tym 142 sztuki krów. Roczna produkcja mleka wynosi 900 tys. litrów. 

Wyprodukowane mleko sprzedawane jest głównie Spółdzielni mleczarskiej we Włoszczowie. 

Ferma uŜytkuje 69 ha uŜytków rolnych. 

Miejscowość Moskorzew posiada równieŜ wszelkie predyspozycje do rozwoju 
turystyki i agroturystyki. Przesądza o tym przede wszystkim bogactwo krajobrazu, jakość 
środowiska naturalnego i bliskość zabytków. Rozwój ten moŜe spełniać rolę czynnika 
wzrostu i pełnić funkcję instrumentu wspomagającego restrukturyzację  i przemiany 
społeczno-gospodarcze we wsi. Turystyka wywołuje równieŜ zmiany wtórne struktury 
branŜowej poprzez pobudzenie sektora usług i handlu, a więc przyspiesza ona rozwój 
gospodarczy. 
 

 

1.2.3 Ilość podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w danym 

sektorze/trendy 
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Na terenie Gminy Moskorzew w 2008r. zarejestrowanych było 135 podmiotów 

gospodarki narodowej, w tym 10 w sektorze publicznym a 125 w sektorze prywatnym. 

Największy udział mają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 87 firm, co 

stanowi 80% podmiotów sektora prywatnego. Są to głównie drobne rodzinne firmy handlowe 

i usługowe.  

 

Tabela 3. Podmioty gospodarcze w Gminie Moskorzew w latach 2004 - 2008. 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Ogółem 115 117 119 123 135 

Sektor publiczny 10 10 10 10 10 
Sektor prywatny 105 107 109 113 125 

Źródło: GUS. 
 

Wykres 3. Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców na tle 

województwa świętokrzyskiego. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

 
Liczba pracujących mieszkańców Gminy Moskorzew na dzień 31.12.2007r. według 

faktycznego miejsca pracy bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujący do 9 osób oraz 
pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, wynosiła 128 osób, w tym 
kobiety - 91 (co stanowi 71 % ogółu zatrudnionych mieszkańców Gminy). Wg danych GUS 
na koniec roku 2006 w sektorze publicznym pracowało 92 osoby, a w prywatnym 49. W 
przemyśle i budownictwie pracowało 5 osób, w usługach rynkowych 41 osób, a w usługach 
nierynkowych 86 osób.  
 Mieszkańcy Moskorzewa jak i pozostali mieszkańcy Gminy to w większości rolnicy, 
właściciele gospodarstw lub członkowie rodzin utrzymujący się z pracy w gospodarstwach. 
Część mieszkańców obok podstawowej rolniczej działalności prowadzi dodatkowo własne 
małe firmy lub pracuje poza rolnictwem. Są to głownie przedsiębiorstwa jednoosobowe, 
tworzące sieć usługowo-handlową dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 
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1.2.4 Identyfikacja problemów 

 Analizując stan gospodarki obszaru rewitalizowanego moŜna zidentyfikować 
następujące problemy: 

1. Dominacja rolnictwa w strukturze gospodarczej miejscowości; 

2. Niski poziom rozwoju przedsiębiorczości, w tym niska liczba podmiotów 

gospodarczych i niskie tempo jej przyrostu; 

3. Mało aktywny rynek wewnętrzny,  w tym głównie rynek przetwórstwa 

rolnego; 

4. Brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych lokowaniem kapitału w 

Gminie Moskorzew, co jest typowe dla regionu świętokrzyskiego oraz dla Polski 

Południowo- Wschodniej; 

5. Niskie wykształcenie osób bezrobotnych; 

6. Małe wykorzystanie potencjału turystycznego miejscowości Moskorzew; 

7. Brak atrakcyjnych miejsc rekreacyjnych, które przyciągałyby turystów; 

8. Peryferyjne połoŜenie Gminy w województwie  świętokrzyskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Sfera społeczna 

 

1.3.1 Struktura demograficzna i społeczna/trendy 

Od roku 2004 moŜna zauwaŜyć regularny spadek liczby ludności w Gminie 
Moskorzew. Rozkład liczby ludności w poszczególnych latach przedstawiony jest  
w poniŜszej tabeli. 

 
Tabela 4. Stan ludności w Gminie Moskorzew. 

Liczba 2004 2005 2006 2007 2008 
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ludności 
Ogółem 2 986 2 965 2 937 2 941 2 931 

MęŜczyźni 1 502 1 506 1 474 1 474 1 471 
Kobiety 1 484 1 459 1 463 1 467 1 460 

Źródło: Dane GUS 
Ruch naturalny w Gminie Moskorzew na przełomie lat 2004 – 2008 przedstawiają 

poniŜsze tabele i wykresy. 
Tabela 5. Ruch naturalny w Gminie Moskorzew. 

Cecha 2004 2005 2006 2007 2008 
Liczba urodzeń na 1000 osób 5,5 8,5 8,3 11,7 11,4 
Liczba zgonów na 1000 osób 14 11,1 15,9 11,0 14,7 

Przyrost naturalny na 1000 osób - 8,5  -2,6 - 7,6 0,7 -3,3 
Źródło: Dane GUS 

 
Wykres 4. Przyrost naturalny na 10 000 osób w Gminie Moskorzew na tle województwa 

świętokrzyskiego. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych  GUS 

W tabeli 6 zestawiono udział ludności według ekonomicznych grup wieku. 
 

Tabela 6. Udział ludności według ekonomicznych grup wieku. 

Udział % 2004 2005 2006 2007 2008 
Ludność w wieku przedprodukcyjnym 19,9 19,0 18,1 17,9 17,8 

Ludność w wieku produkcyjnym 58,5 59,3 59,1 59,3 59,3 
Ludność w wieku poprodukcyjnym 21,7 21,8 22,7 22,8 22,9 

Źródło: Dane GUS 
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Wykres 5. Udział % osób w wieku przedprodukcyjnym na tle województwa świętokrzyskiego. 

 
 

Wykres 6. Udział % osób w wieku produkcyjnym na tle województwa świętokrzyskiego. 
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Wykres 7. Udział % osób w wieku poprodukcyjnym na tle województwa świętokrzyskiego. 

 
 
Z powyŜszej analizy wynika, iŜ społeczeństwo Gminy Moskorzew ulega powolnemu 

starzeniu. Na proces ten wpływ ma przede wszystkim większa ilość zgonów w Gminie  
w porównaniu z urodzeniami. Nie bez znaczenia pozostają równieŜ migracje ludności, 
szczególnie osób młodych, które opuszczają rodzinne okolice w poszukiwaniu pracy. Saldo 
migracji zestawione zostało w tabeli 7. 

 
Tabela 7. Migracje w Gminie Moskorzew. 

  2004 2005 2006 2007 2008 
Zameldowania ogółem 26 31 15 35 18 
Zameldowania z miast 8 16 11 17 5 
Zameldowania ze wsi 18 15 4 18 13 

Wymeldowania ogółem 21 36 36 33 13 
Wymeldowania do miast 13 20 20 21 10 
Wymeldowania na wieś 7 16 16 12 13 

Saldo migracji 5 -5 -21 2 5 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

  

Miejscowość Moskorzew na koniec 2009 roku zamieszkiwało 590 osób. Trendy 
demograficzno – społeczne we wsi kształtują się podobnie jak i w całej Gminie. Wśród 
mieszkańców przewaŜają osoby w średnim wieku i starsze, co wskazuje na powolne starzenie 
się lokalnej społeczności wsi Moskorzew. 

 
 

Oświata i wychowanie 
Na terenie Moskorzewa wychowanie przedszkolne i edukacyjne prowadzone jest  

w Zespole Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzą: przedszkole, szkoła 
podstawowa i gimnazjum. Wychowaniem przedszkolnym w Gminie Moskorzew w roku 
szkolnym 2006 – 2007 objętych było 57 dzieci, do szkoły podstawowej uczęszczało 184 
uczniów, natomiast do gimnazjum 112 uczniów. 
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Budynek, w którym zlokalizowana jest szkoła w Moskorzewie wymaga niewielkich 
remontów jak wykonanie termomodernizacji oraz wymiana pieców w szkolnej kotłowni. 
 
Kultura w miejscowości 

NajwaŜniejszą placówką kulturalną w Moskorzewie jest Wiejskie Centrum Kulturalno 
– Turystyczne. Instytucja ma siedzibę w nowym budynku, oddanym do uŜytku w marcu 
2007r. Jest to budynek parterowy, podpiwniczony, z uŜytkowym poddaszem, o powierzchni 
uŜytkowej 602 m2, kubaturze 986 m3. W budynku mieści się między innymi ogólnodostępna 
pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. MłodzieŜ szkolna w godzinach 
popołudniowych chętnie korzysta z kawiarenki internetowej oraz z innych rozrywek 
proponowanych przez Centrum jak gra w bilard czy gry planszowe. W budynku WCKT 
znajduje się takŜe duŜa sala konferencyjna, jest to miejsce posiedzeń Rady Gminy 
Moskorzew, szkoleń i konferencji oraz spotkań organizacji.  

Swoją siedzibę w WCKT ma Stowarzyszenie „Wielu Pokoleń Jesteśmy Solom Tej 
Ziemi"  
 
Opieka zdrowotna 

W budynku Urzędu Gminy Moskorzew funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „ZDROWIE” obsługujący takŜe Gminę Radków. Działalność związana  

z podstawową opieka zdrowotną wykonywana jest na terenie Gminy Moskorzew w dwóch 

placówkach: w Moskorzewie i w Chlewicach. Przychodnie świadczę usługi medyczne  

i diagnostyczne, zatrudniają 5 lekarzy rodzinnych, 2 stomatologów, ginekologa i ortopedę 

oraz 7 pielęgniarek i połoŜną. 

 Porady specjalistyczne świadczone są przez przychodnie specjalistyczne przy szpitalu 
powiatowym we Włoszczowe. 
 
 
Opieka społeczna  

Świadczeniem pomocy społecznej na terenie Gminy Moskorzew zajmuje się Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie. W ośrodku pracuje 3 pracowników socjalnych 
i 1 opiekunka socjalna. 
 Do zadań Ośrodka naleŜy : 

1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym 
rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej. 

2. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy 
społecznej. 

3. Koordynowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której 
mowa w § 5 ust. 4 Statutu. 

4. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń pomocy społecznej. 
5. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb Ŝyciowych 

osób i rodzin. 
6. Praca socjalna - rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc 

osobom i rodzinom w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie 
oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 

7. Przyjmowanie i kompletowanie dokumentacji oraz wypłacanie przewidzianych 
ustawą świadczeń rodzinnych. 
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W roku 2008 z świadczeń przyznawanych w ramach opieki społecznej korzystały 254 
rodziny (527 osób). 

 

1.3.2 Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach 

programu  

Rewitalizacja to zmiany, które mają słuŜyć przede wszystkim człowiekowi. Proces 
rewitalizacji jest szczególnie korzystny dla osób dotkniętych róŜnego rodzaju problemami 
(bieda, bezrobocie, niepełnosprawność, patologie). Wsparcie rewitalizacyjne w Moskorzewie 
kierowane jest przede wszystkim do następujących grup społecznych:  

1. Mieszkańcy wsi i Gminy Moskorzew.  
Bez wątpienia jednym z powaŜniejszych problemów z jakim boryka się miejscowość 

Moskorzew jest wysoki poziom bezrobocia. Przyczyn tego zjawiska naleŜy doszukiwać się 
przede wszystkim w nasyceniu lokalnego i pobliskich rynków pracy oraz niskim 
wykształceniu osób bezrobotnych. Brak miejsc pracy i perspektyw na zmianę tej sytuacji 
zmusza młodych ludzi do migracji w kraju i za granicę. 

Liczba  zarejestrowanych  bezrobotnych  na  terenie  Gminy Moskorzew  wg  stanu  
na 31.12.2008r. wynosiła 208 osób, z czego 103 stanowiły kobiety. Niestety w Gminie 
poziom bezrobocia przekroczył średnią dla województwa, co pokazuje poniŜszy wykres.  

 

Wykres 8. Bezrobotni zarejestrowani na 1000 mieszkańców na tle województwa 

świętokrzyskiego. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

 
 

UboŜenie społeczeństwa na skutek bezrobocia, a takŜe podejmowanie pracy za niskie 

wynagrodzenie nie zaspokaja podstawowych potrzeb ludności, w związku z czym są oni 

zmuszeni do korzystania ze środków pomocy społecznej. Największą grupą korzystających ze 

świadczeń społecznych w Gminie Moskorzew są osoby bezrobotne. Z pomocy społecznej 

korzystają równieŜ matki samotnie wychowujące dzieci, osoby niepełnosprawne oraz  
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rodziny z osobą długotrwale chorą lub niepełnosprawną. 

Bezrobocie wiąŜe się z szeregiem negatywnych zjawisk, z którymi spotykają się 

mieszkańcy Moskorzewa. Mowa tu przede wszystkim o niskim poziomie Ŝycia i wykluczeniu 

społecznym, które wzajemnie się przenikają. Rewitalizacja w miejscowości Moskorzew 

przyczyni się do zmiany tych negatywnych trendów, zarówno przez działania skierowane 

bezpośrednio do mieszkańców, jak i pośrednio – realizacja zadań LPR wpłynie na wzrost 

atrakcyjności miejscowości zarówno dla turystów jak i inwestorów, co równieŜ przełoŜy się 

na jakość Ŝycia lokalnej społeczności. W związku z powyŜszym główną grupą docelową, do 

której kierowana jest rewitalizacja są mieszkańcy wsi i Gminy Moskorzew, którzy najbardziej 

odczują pozytywne przemiany w miejscowości. 

2. Przedsiębiorcy 
  NaleŜy stworzyć moŜliwość zarówno mieszkańcom Moskorzewa, jak i inwestorom 
zewnętrznym, zakładania oraz prowadzenia własnych działalności gospodarczych. Rozwój 
gospodarczy w Moskorzewie przełoŜy się na  spadek bezrobocia oraz  wzrost poziomu Ŝycia 
mieszkańców wsi. 

3. Turyści  
Konieczna jest równieŜ poprawy estetyki i sposobu zagospodarowania wsi 

Moskorzew. Okolice miejscowości są bardzo atrakcyjne pod względem krajobrazowym  
i kulturalnym. Miejscowość ma bardzo ciekawą i  burzliwą historię, której przejawami są 
między innymi obiekty zabytkowe znajdujące się we wsi. Odrestaurowanie zabytków, 
zagospodarowanie ich na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz odpowiednia promocja 
miejscowości mogą sprawić, iŜ Moskorzew będzie częściej i chętniej odwiedzany przez 
turystów. W chwili obecnej wieś nie wykorzystuje swojego potencjału turystycznego, 
głównie ze względu na brak środków finansowych w budŜecie Gminy na ten cel. Dzięki 
działaniom związanym z inwestycjami w dziedzictwo kulturowe oraz zagospodarowaniem 
terenów zielonych turyści będą mieli okazję wypoczywać w przyjemnych warunkach, co 
będzie sprzyjać podniesieniu się jakości oferty turystycznej.  
 
1.3.3 Stan i zróŜnicowanie dochodowości gospodarstw domowych 

Wysokość budŜetu Gminy Moskorzew wg danych GUS za 2008 r. wyniosła  

6 489 766,59 zł, w tym 1 599 665,23 zł stanowiły dochody własne. Wydatki natomiast 

sięgnęły kwoty 6 090 743,14 zł. Dochód na jednego mieszkańca Gminy był w 2008 r. równy 

2 217,21 zł. Działania, które są zaplanowane przez władze Gminy, zmierzają do poprawy 

sytuacji bytowej mieszkańców Moskorzewa. NajwaŜniejsze zadania, które opisuje m.in. 

niniejszy dokument będą bezpośrednio wpływać na  rozwój istniejących gospodarstw rolnych 

oraz powstawanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a co za tym idzie będą miały 

wpływ na poprawę warunków Ŝycia lokalnej społeczności. 
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Wykres 9. Dochód Gminy na 1 mieszkańca na tle województwa świętokrzyskiego. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.  
 

Z analizy dochodów na 1 mieszkańca w Gminie Moskorzew w porównaniu do całego 
Województwa Świętokrzyskiego naleŜy stwierdzić, iŜ dochody mieszkańców w Moskorzewie 
są znacznie niŜsze od średniego poziomu dochodów w regionie świętokrzyskim. 
Podstawowym problemem jest wysoka liczba bezrobotnych oraz zbyt duŜe zatrudnienie  
(w stosunku do areału gospodarstw i osiąganych w nich wyników finansowych)  
w gospodarstwach rolnych.  

 

1.3.4 Struktura organizacji pozarządowych  

W 2007 roku w Moskorzewie powstało Stowarzyszenie „Wielu Pokoleń Jesteśmy 
Solom Tej Ziemi". Stowarzyszenie skupia 40 osób, w jego skład wchodzą nie tylko osoby 
starsze ale równieŜ przedstawiciele młodego pokolenia. Organizacja ma na celu odnowienie 
i kultywowanie tradycji ludowej. Stowarzyszenie prowadzone jest pod skrzydłami Pani 
Kamili Matyja.  

Na terenie miejscowości Moskorzew pręŜnie działającą społecznie grupę stanowią 

emeryci i renciści skupieni wokół Związku Emerytów i Rencistów, z ich inicjatywy został 

powołany między innymi zespół ludowy "Moskorzewianie", który ma na celu kultywowanie 

tradycji śpiewanej w Gminie. Spotkania grupy odbywają się w Wiejskim Centrum Kulturalno 

 - Turystycznym w Moskorzewie, jest to miejsce w którym toczy się Ŝycie kulturalne  

i społeczne Gminy. 

NajdłuŜej działającą organizacją w Moskorzewie jest Ochotnicza StraŜ PoŜarna 

załoŜona w 1895 roku i wciąŜ Ŝywa, obejmuje takŜe młode pokolenia ochotników. 

Mieszkańcy Moskorzewa to czynni sportowcy i działacze sportowi, swoją działalność 
prowadzi tutaj kilka amatorskich klubów sportowych: 
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• Stowarzyszenie Sympatyków Wędkarstwa "Źródła Białej Nidy"; 

• Jurajska liga Siatkówki z Moskorzewa; 

• MLKS Mustang Włoszczowa - tenis stołowy. 

 
1.3.5 Identyfikacja problemów 

  
Analizując sferę społeczną w obszarze rewitalizowanym wyróŜniono następujące 

problemy: 
1. Spadek liczby ludności zarówno na terenie miejscowości jak i Gminy; 

2. Emigracja młodych i wykształconych mieszkańców z Gminy do ośrodków miejskich; 

3. Wzrost zagroŜenia patologiami społecznymi (groźba wykluczenia społecznego części 

społeczeństwa); 

4. Niska przedsiębiorczość w miejscowości spowodowana wielkością i róŜnorodnością 

źródeł dochodu, wysokim udziałem dochodów ze źródeł niezarobkowych, brakiem 

zakładów przetwórczych i przemysłowych; 

5. Rosnąca liczba rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, 

6. Wzrost bezrobocia, w tym bezrobocia agrarnego; 

7. Zbyt mała liczba imprez integrujących mieszkańców; 

8. Niewystarczająca oferta spędzania wolnego czasu dla mieszkańców; 

9. Ujemny przyrost naturalny; 

10. Małe poczucie bezpieczeństwa w centrum miejscowości, zwłaszcza związane  

ze znacznym ruchem na trasie krajowej. 

 
 
 
 
 
1.4 Tabela z podstawowymi danymi statystycznymi dotyczącymi  

ww. sektorów 

Liczba podmiotów 
gospodarczych na 1000 

mieszkańców 

Pracujący ogółem na 1000 
mieszkańców 

Bezrobotni zarejestrowani 
ogółem na 1000 
mieszkańców Rok 

Gmina 
Moskorzew 

Województwo  
Gmina 

Moskorzew 
Województwo  

Gmina 
Moskorzew 

Województwo  

2003 38 80 163 160 110 98 

2004 39 80 145 161 95 98 

2005 40 81 141 166 80 92 

2006 41 83 128 169 74 78 
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2007 45 84 192 176 70 65 

Czytelnicy bibliotek na 1000 
mieszkańców 

Ilość oddanych budynków 
ogółem na 10000 

mieszkańców 

Udzielone noclegi ogółem na 
1000 mieszkańców 

Rok 
Gmina 

Moskorzew 
Województwo  

Gmina 
Moskorzew 

Województwo  
Gmina 

Moskorzew 
Województwo  

2003 190 170 0 0 -                439  

2004 192 168 9 15 -                461  

2005 195 165 3 15 -                457  

2006 182 155 3 14 -                626  

2007 151 147 6 19 -                877  

2008 148 141 15 15 - 838 
Mieszkańcy w wieku 

przedprodukcyjnym (do 17 
lat) na 1000 mieszkańców 

Mieszkańcy w wieku 
produkcyjnym na 1000 

mieszkańców 

Mieszkańcy w wieku 
poprodukcyjnym na 1000 

mieszkańców Rok 
Gmina 

Moskorzew 
Województwo  

Gmina 
Moskorzew 

Województwo  
Gmina 

Moskorzew 
Województwo  

2003 199 219 586 614 218 168 

2004 199 212 585 619 217 169 

2005 190 206 593 624 218 170 

2006 181 200 591 628 227 172 

2007 179 194 593 631 229 174 

2008 178 147 593 672 229 176 

Liczba mieszkańców 
Przyrost naturalny na 10000 

mieszkańców 
Dochód Gminy na 1 

mieszkańca 
Rok 

Gmina 
Moskorzew 

Województwo  
Gmina 

Moskorzew 
Województwo  

Gmina 
Moskorzew 

Województwo  

2003 - 1 291 598 -9 -16 - 1468 

2004 2 986 1 288 693 -8,5 -16 1609,5 1611 

2005 2 965 1 285 007 -2,6 -17 1488,2 1825 

2006 2 937 1 279 838 -7,6 -19 1821,6 2110 

2007 2 941 1 275 550 0,7 -14 1892,2 2239 

2008 2 931 1 279 303 -3,3 -9 2217,2 - 

1.5 Analiza SWOT 

Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej. MoŜna ją 

stosować w poszczególnych sferach funkcjonowania firmy lub innego podmiotu równieŜ 

jednostki samorządu terytorialnego. Nazwa metody jest akronimem angielskich słów 

strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse potencjalne lub 

zaistniałe w otoczeniu), threats (zagroŜenia prawdopodobne lub istniejące w otoczeniu). 

Analiza oparta jest na schemacie klasyfikacji, dzielącym wszystkie czynniki mające 
wpływ na bieŜącą i przyszłą pozycję jednostki na: zewnętrzne w stosunku do niej i mające 
charakter uwarunkowań wewnętrznych oraz wywierające negatywny wpływ na jednostkę  
i mające wpływ pozytywny. Ze skrzyŜowania tych dwóch podziałów powstają cztery 
kategorie czynników:  
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• wewnętrzne pozytywne – mocne strony, czyli atuty jednostki – walory, które  

w pozytywny sposób wyróŜniają ją pośród konkurencji, 

• wewnętrzne negatywne – słabe strony, będące konsekwencją ograniczeń zasobów 

i niedostatecznych kwalifikacji, 

• zewnętrzne pozytywne – szanse, czyli zjawiska i tendencje, które przy 

odpowiednim wykorzystaniu staną się impulsem rozwoju oraz osłabią zagroŜenia, 

• zewnętrzne negatywne – zagroŜenia, czyli wszystkie te czynniki zewnętrzne, które 

są postrzegane jako bariery dla rozwoju jednostki, utrudnienia, dodatkowe koszty 

działania. 

Dokonanie analizy poprzez identyfikacje mocnych i słabych stron miejscowości oraz 
przeanalizowanie szans i zagroŜeń wynikających z otoczenia pozwoliło na sformułowanie 
podstawowych celów, jakie naleŜy osiągnąć, aby pobudzić rozwój obszaru rewitalizowanego. 

Przeprowadzając analizę SWOT dla miejscowości Moskorzew opierano się nie tylko 

na danych dotyczących poszczególnych sektorów, duŜy wpływ na jej ostateczny kształt miały 

takŜe konsultacje społeczne przeprowadzane w całym procesie tworzenia LPR.  

 Analiza SWOT stanowi element oceny ex – ante potencjału obszaru rewitalizowanego. 

 
  

 

 

 

 

MOCNE STRONY 
Infrastrukturalno – przestrzenne 

1. Systematyczne inwestycje w przestrzeń publiczną miejscowości; 
2. Dogodne połoŜenie, przy waŜnej trasie krajowej; 
3. Bliskość ośrodka miejskiego – Włoszczowy; 
4. śyzne gleby sprzyjające rozwojowi rolnictwa w Gminie; 
5. PołoŜenie miejscowości na trasie Szlaku Kościuszkowskiego oraz szlaku rowerowego 

„Miejsca Mocy”; 
6. Lokalizacja na terenie wsi źródeł Białej Nidy; 
7. Dostęp do bazy komputerowej i Internetu; 
8. Boiska sportowe (piłka noŜna). 

Gospodarcze 
1. Lokalizacja na terenie Moskorzewa gospodarstwa Agrofirmy; 
2. Otwartość władz Gminy na inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych; 
3. Czyste środowisko przyrodnicze. 

Społeczne 
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1. Znaczna aktywność organizacji działających na terenie Gminy; 
2. Aktywna jednostka Ochotniczej StraŜy PoŜarnej; 
3. Funkcjonowanie Wiejskiego Centrum Kulturalno – Turystycznego; 
4. Rozbudowana sieć szkół na terenie miejscowości Moskorzew; 
5. Głębokie tradycje rolnicze; 
6. Dziedzictwo kulturowe – Zabytkowy kościół parafialny, Murowaniec z oficyną. 

SŁABE STRONY 
Infrastrukturalno - przestrzenne 

1. Niedostateczny rozwój infrastruktury technicznej; 
2. Niezadowalająca jakość dróg gminnych oraz brak chodników i poboczy przy głównych 

trasach w miejscowości; 
3. Niejednolita zabudowa o niskich walorach estetycznych; 
4. Brak zagospodarowania terenu wokół strategicznych obiektów w Moskorzewie: szkoła  

i Urząd Gminy; 
5. Braki w oświetleniu ulicznym; 
6. Brak programu selektywnej zbiórki odpadów i występowanie dzikich wysypisk śmieci; 
7. Niewystarczająca infrastruktura rekreacyjna na terenie miejscowości; 
8. Zły stan techniczny obiektów zabytkowych; 
9. Zły stan techniczny zaplecza budownictwa komunalnego i socjalnego. 

Gospodarcze 
1. Dominacja rolnictwa w strukturze gospodarczej miejscowości; 
2. Niski poziom rozwoju przedsiębiorczości, w tym niska liczba podmiotów gospodarczych 

i niskie tempo jej przyrostu; 
3. Niskie wykształcenie osób bezrobotnych; 
4. Małe wykorzystanie potencjału turystycznego miejscowości Moskorzew; 
5. Brak atrakcyjnych miejsc rekreacyjnych, które przyciągałyby turystów; 
6. Peryferyjne połoŜenie Gminy w województwie świętokrzyskim. 

Społeczne: 
1. Spadek liczby ludności, zarówno na terenie miejscowości jak i Gminy; 
2. Emigracja młodych i wykształconych mieszkańców z Gminy do ośrodków miejskich; 
3. Wzrost zagroŜenia patologiami społecznymi (groźba wykluczenia społecznego części 

społeczeństwa); 
4. Niska przedsiębiorczość w miejscowości spowodowana wielkością i róŜnorodnością 

źródeł dochodu, wysokim udziałem dochodów ze źródeł niezarobkowych, brakiem 
zakładów przetwórczych i przemysłowych; 

5. Rosnąca liczba rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, 
6. Wzrost bezrobocia w tym bezrobocia agrarnego; 
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7. Zbyt mała liczba imprez integrujących mieszkańców; 
8. Niewystarczająca oferta spędzania wolnego czasu dla mieszkańców; 
9. Ujemny przyrost naturalny. 

SZANSE 
  Infrastrukturalno – przestrzenne:  
1. MoŜliwość realizacji projektów z wykorzystaniem środków z budŜetu Unii Europejskiej; 
2. MoŜliwość wykorzystania potencjału turystycznego miejscowości. 

Gospodarcze: 
1. Zmiany w prawodawstwie dotyczące powstawania grup producenckich; 
2. MoŜliwość przygotowania potencjalnych terenów pod inwestycje; 
3. Dobra koniunktura gospodarcza w kraju; 
4. Rozwój usług doradztwa biznesowego i marketingu. 

Społeczne: 
1. Wzrost kwalifikacji producentów rolnych; 
2. MoŜliwy napływ ludności miejskiej na wypoczynek, szczególnie weekendowy podczas 

lokalnych świąt i pikników; 
3. Wzrost aktywności społecznej mieszkańców; 
4. Rozwój oświaty i społeczeństwa informacyjnego; 
5. Powstawanie społecznych grup wsparcia. 

ZAGROśENIA 
Infrastrukturalno – przestrzenne: 

1. Peryferyjne połoŜenie sołectwa i całej Gminy Moskorzew w układzie województwa 
świętokrzyskiego; 

2. Skomplikowane i długotrwałe procedury korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania 
dla inwestycji planowanych w Moskorzewie. 

Gospodarcze: 
1. Brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych lokowaniem kapitału w 

Gminie Moskorzew, co jest typowe dla regionu świętokrzyskiego oraz dla Polski 
Południowo 
- Wschodniej; 

2. Emigracja młodych i wykształconych mieszkańców z Gminy do ośrodków miejskich; 
3. Niewystarczające wsparcie dla małej i średniej przedsiębiorczości; 
4. Brak inwestorów zewnętrznych; 
5. Brak pozyskiwania nowych rynków zbytu; 
6. Stagnacja gospodarcza w Polsce; 
7. Brak odpowiedniej polityki w stosunku do rolnictwa; 
8. DuŜe bezrobocie w regionie. 

Społeczne: 
1. Rosnące rozwarstwienie dochodów mieszkańców; 
2. Wzrost przestępczości i patologii społecznych spowodowany brakiem oferty spędzania 

czasu wolnego; 
3. Brak systemowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej; 
4. Konkurencja w pozyskiwaniu środków unijnych; 
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5. Starzejące się społeczeństwo i zmniejszająca się liczba gospodarstw. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. NAWI ĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW 

DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO  

– SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO MIEJSCOWOŚCI  

I REGIONU 

 
Lokalna polityka społeczno – gospodarcza prowadzona na poziomie lokalnym przez 

władze Gminy powinna być spójna w swoich załoŜeniach z polityką prowadzoną na 
szczeblach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Z tego teŜ powodu Lokalny Program 
Rewitalizacji jest powiązany z następującymi dokumentami określającymi warunki rozwoju 
Polski i Województwa Świętokrzyskiego: 

• Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013. 

• Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. 

• Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Świętokrzyskim na lata 2006  

– 2014. 

 

2.1 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013 

Tabela 8. Nawiązanie LPR do Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 
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Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 
2007 – 2013 

Nawiązanie w LPR 

Cel: Tworzenie warunków dla wzrostu 
konkurencyjności gospodarki polskiej opartej 
na wiedzy i przedsiębiorczości, 
zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz 
wzrost poziomu spójności społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej (s.67) 
Cele szczegółowe:  
1. Budowa i modernizacja infrastruktury 
technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności 
Polski (s.68),  
2. Wzrost konkurencyjności polskich 
regionów i przeciwdziałanie marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej 
(s.68) 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 
wskazują przede wszystkim na wagę wzrostu 
konkurencyjności Polski miedzy innymi 
poprzez rozwój gospodarczy, inwestycje  
w sferę przestrzeni publicznej i wzrost 
poziomu spójności społecznej. Lokalny 
Program Rewitalizacji równieŜ  ma na celu 
rozwój w tych trzech sektorach. Realizacja 
działań zapisanych w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji wpłynie na wzrost 
konkurencyjności Gminy Moskorzew  
w porównaniu z innymi bardziej 
rozwiniętymi regionami. 

 

 

2.2 Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 

 

Tabela 9. Nawiązanie LPR do Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego  

do roku 2020 

Strategia Rozwoju Województwa 
Świętokrzyskiego do roku 2020 

Nawiązanie w LPR 

Misja - „Podniesienie poziomu i jakości 
Ŝycia mieszkańców województwa 
świętokrzyskiego” w tym zwłaszcza poprzez 
„warunki estetyczne środowiska”  
i „dostępność do pozytywnych osiągnięć 
cywilizacyjnych” (str. 84); 

Dzięki realizacji zadań zapisanych do 
realizacji w LPR podniesie się poziom 
i jakość Ŝycia mieszkańców miejscowości 
Moskorzew.  

Cel generalny - „Wzrost atrakcyjności 
województwa fundamentem zintegrowanego 
rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej” (str. 84);  

Lokalny Program Rewitalizacja dla 
miejscowości Moskorzew zakłada szereg 
spójnych zadań, które wpłyną na 
zintegrowany rozwój miejscowości i Gminy. 

Cel warunkujący 3 – „Ochrona i racjonalne 
wykorzystanie zasobów przyrody i kultury”, 
priorytet 1 „Tworzenie warunków rozwoju 
turystyki, sportu i rekreacji”, kierunki działań 
1,3,4,5,6, priorytet 2 „Ochrona i 
udostępnienie dziedzictwa kulturowego”, 

Realizacja zadań rewitalizacyjnych  
w miejscowości Moskorzew bezpośrednio 
wpłynie na ulepszenie warunków rozwoju 
turystyki, sportu oraz rekreacji. Działania 
realizowane w ramach LPR wpłyną równieŜ 
na poprawę stanu technicznego okolicznych 
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kierunki działań 2,3 (str. 92 – 94); obiektów dziedzictwa kulturowego: 
zabytkowy kościół, zespół pałacowo  
- parkowy. 

Cel warunkujący 5 – „Rozwój systemów 
infrastruktury technicznej i społecznej”, 
priorytet 2 „Podnoszenie standardów 
i stworzenie spójnego układu 
komunikacyjnego oraz gospodarki 
przestrzennej stymulującej rozwój regionu”,  

W ramach rewitalizacji zostanie 
zmodernizowany i ulepszony system 
komunikacyjny w miejscowości: wykonane 
zostaną chodniki oraz odremontowane drogi.  

 
PowyŜsza zgodność świadczy o tym, Ŝe załoŜenia, cele i działania Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dla miejscowości Moskorzew na lata 2009-2015 są w pełni zgodne 
i komplementarne ze „Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020”.  

 
 
 

2.2 Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Świętokrzyskim na 

lata 2006 – 2014.  
 

LPR wpisuje się równieŜ w „Strategię Rozwoju Turystyki w Województwie 
Świętokrzyskim na lata 2006 – 2014”, zakładającą rozwój sektora turystyki oraz obszarów  
z nią związanych. Turystyka nie moŜe rozwijać się w oderwaniu od środowiska naturalnego 
oraz jego ochrony, a takŜe bez inwestycji w otoczenie turystyki, którym jest infrastruktura 
techniczna i społeczna.  
 
Tabela 10. Nawiązanie LPR do Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Świętokrzyskim 

na lata 2006-2014. 

Strategia Rozwoju Turystyki  
w Województwie Świętokrzyskim na lata  

2006-2014 
Nawiązanie w LPR 

Wizja: „Turystyka jest kluczowym 
narzędziem rozwoju województwa 
świętokrzyskiego, a takŜe jego społeczno  
– gospodarczej aktywizacji. Rozwój 
turystyki opieramy o efektywne  
i zrównowaŜone wykorzystanie posiadanego 
potencjału, w tym przede wszystkim 
niespotykanej róŜnorodności zasobów, 
stanowiącej największy atut Regionu. 
Koncepcja, wdraŜanie i promocja wysokiej 
jakości zintegrowanych produktów 
turystycznych kreować będzie wizerunek 
„Świętokrzyskich Miejsc Mocy”, chętnie 

Głównymi celami LPR są wzrost 
atrakcyjności turystycznej, rozwój 
gospodarczy i społeczny miejscowości 
Moskorzew. Wieś ma potencjał, aby stać się 
miejscowością turystyczną. Ciekawe zabytki, 
obiekty historyczno - kulturalne oraz piękne 
krajobrazy przyciągają turystów. Zadania 
rewitalizacyjne wpłyną na integrację 
wszystkich walorów miejscowości i Gminy.  
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odwiedzanych przez turystów krajowych  
i zagranicznych, a takŜe podziwianych przez 
mieszkańców (s. 243). 
Cel nadrzędny: „Trwały rozwój turystyki 
w Regionie, prowadzący do poprawy jego 
konkurencyjności, skutkujący wzrostem 
dochodów i zwiększającym się 
zatrudnieniem” (s. 243).   

Dzięki zwiększeniu atrakcyjności 
miejscowości Moskorzew (między innymi 
poprzez odrestaurowanie zespołu pałacowo  
– parkowego oraz zagospodarowanie terenu  
wokół szkoły), co wiąŜe się z podniesieniem 
konkurencyjności miejscowości w zakresie 
usług turystycznych i okołoturystycznych, 
wzrosną dochody mieszkańców, 
przedsiębiorców oraz pośrednio Gminy 
dzięki większym wpływom z podatków.  

Cel priorytetowy: Wsparcie instytucjonalne 
tworzenia i rozwoju regionalnych i lokalnych 
produktów turystycznych. Działania: 
kształtowanie polityki proproduktowej 
w dokumentach strategicznych; rozwój 
partnerstwa publiczno – prywatnego; budowa 
platformy współpracy w zakresie kreacji 
produktów turystycznych (s. 335).  

LPR sprzyja tworzeniu partnerstw publiczno 
– prywatnych. LPR będąc dokumentem 
strategicznym kształtuje politykę 
proproduktową.  

 

2.3 Strategia Rozwoju Powiatu Włoszczowskiego 

 

Tabela 11. Nawiązanie LPR do Strategii Rozwoju Powiatu Włoszczowskiego 

Strategia Rozwoju Powiatu 
Włoszczowskiego 

Nawiązanie w LPR 

Wizja Strategi Rozwoju: „Powiat 
Włoszczowski to powiat o wysokim 
poziomie Ŝycia mieszkańców, przyjazny dla 
inwestorów, silny gospodarczo, większy 
terytorialnie, czysty ekologicznie, gdzie 
rozwiązywane są wszystkie sprawy 
mieszkańców, czujących związek z „Małą 
Ojczyzną”, jaką stanowi powiat”. 
Cel strategiczny I: Czyste i zdrowe 
środowisko Powiatu Włoszczowskiego 
Cel operacyjny 5: Program estetycznego 
wyglądu powiatu. 
Cel operacyjny 13: ZrównowaŜony rozwój 
obszarów wiejskich i miejskich kreowany  
z dbałością o środowisko naturalne. 

Zarówno Lokalny Program Rewitalizacji, jak  
i Strategia Rozwoju Powiatu 
Włoszczowskiego mają spójne wizje. LPR 
dla Moskorzewa wpisuje się równieŜ  
w pierwsze dwa cele strategiczne Strategi 
powiatowej. W ramach rewitalizacji planuje 
się między innymi działania z zakresu 
porządkowania i zagospodarowania 
przestrzeni publicznej w Moskorzewie, 
dzięki czemu zwiększy się estetyka 
miejscowości. Rewitalizacja zakłada 
równieŜ rozwój gospodarczy wsi poprzez 
szkolenia i doradztwo oraz stworzenie 
odpowiednich warunków i klimatu dla 
przedsiębiorców. W ramach Lokalnego 
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Cel strategiczny II: Powiat Włoszczowski 
atrakcyjny dla inwestorów. 
Cel operacyjny 8: Pozyskiwanie kapitału ze 
źródeł zewnętrznych. 
Cel operacyjny 12: Program stworzenia 
warunków i klimat dla przedsiębiorców. 
Cel operacyjny 14: Program 
zagospodarowania atrakcyjnych terenów pod 
wypoczynek i rekreację. 
Cel operacyjny 18: System szkoleń, 
doradztwa. 
Cel operacyjny 24: Wszechstronny rozwój 
usług dla ludności. 

Programu Rewitalizacji zagospodarowane 
zostaną równieŜ atrakcyjne tereny o wartości 
zabytkowej (kościół i zespół pałacowo  
– parkowy) na cele rekreacyjno  
– wypoczynkowe. Wszystkie zaplanowane 
zadania są zgodne z zasadą 
zrównowaŜonego rozwoju oraz zasadą 
dbałości o środowisko przyrodnicze. 

2.4  Strategia Rozwoju Gminy Moskorzew 

 

Tabela 2. Nawiązanie LPR do Strategii Rozwoju Gminy Moskorzew 

Strategia Rozwoju Gminy Moskorzew Nawiązanie w LPR 
I cel strategiczny: Moskorzew – nowoczesną 
Gminą rolniczą. 
Cel operacyjny: rozbudowa infrastruktury 
technicznej. 
II cel strategiczny: Moskorzew – Gmina 
zapewniająca wysoki poziom Ŝycia 
mieszkańców. 
Cel operacyjny: ograniczenie bezrobocia. 
Cel operacyjny: pobudzenie aktywności 
mieszkańców Gminy. 
Cel operacyjny: dostosowanie infrastruktury 
społecznej do potrzeb mieszkańców. 
III cel strategiczny: Moskorzew – Gmina 
atrakcyjna dla inwestorów. 
Cel operacyjny: rozwój MŚP (małych  
i średnich przedsiębiorstw). 
Cel operacyjny: pozyskanie inwestorów. 

Działanie rewitalizacyjne rozwiązuje 
problemy zarówno w strefie ekonomicznej, 
przestrzennej, jaki i społecznej. We 
wszystkich zadaniach zostały uwzględnione 
równieŜ problemy środowiskowe. Działania 
zaproponowane w LPR wpisują się we 
wszystkie cele uwzględnione w Strategi 
Rozwoju Gminy Moskorzew,  
a w szczególności w pierwsze trzy cele 
strategiczne. 

 
2.5 Dokumenty dotyczące polityk w róŜnych sektorach społeczno  

- gospodarczych 

 
Lokalny Program Rewitalizacji jest zgodny i komplementarny z dokumentami 

strategicznymi wyŜszego rzędu zgodnie z zasadą „programowania” i „strategicznego 
zarządzania rozwojem na obszarze rewitalizowanym”.  
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Tabela 13. LPR a dokumenty dotyczące polityk w róŜnych sektorach społeczno 
 – gospodarczych. 

L.p. Polityka Nazwa dokumentu 
Nawiązanie LPR  

do dokumentów strategicznych 

1. Mieszkalnictwo 

Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Województwa 
Świętokrzyskiego 

LPR zachowuje spójność z załoŜeniami 
celu głównego polityki przestrzennej 

województwa świętokrzyskiego  
– zostanie odwrócona niekorzystna 

tendencja w zakresie ilości budowanych 
mieszkań. Przy rosnącej zauwaŜalności 

społeczeństwa w strukturze budownictwa 
mieszkaniowego dominować będzie 

budownictwo jednorodzinne (str.141). 
Realizacja przedsięwzięć zawartych  

w Lokalnym Programie Rewitalizacji 
spowoduje, Ŝe coraz więcej osób wyrazi 

chęć zamieszkania  
w miejscowości Moskorzew. Obszar 

rewitalizacji stanie się bardziej 
atrakcyjny, a to spowoduje wzrost 

wartości gruntów. 

2. 
Infrastruktura  

i usługi 
komunalne 

Strategia Rozwoju 
Gminy Moskorzew 

Zadania inwestycyjne Lokalnego 
Programu Rewitalizacji pozostają  

w bezpośrednim odniesieniu do celu 
strategicznego Strategii Rozwoju Gminy 
– rozbudowa infrastruktury technicznej. 

Strategia Rozwoju 
Województwa 

Świętokrzyskiego do 
roku 2020  

Strategia Rozwoju 
Powiatu 

Włoszczowskiego  

3. 
Rozwój 

przedsiębiorczości 

Strategia Rozwoju 
Gminy Moskorzew 

LPR daje moŜliwość stworzenia dobrych 
warunków dla kompleksowego ruchu 

inwestycyjnego, co zwiększa 
bezpieczeństwo zainwestowanych tam 
środków. Program wspiera inicjatywy 
przedsiębiorczości, które są podstawą 
stabilizacji i rozwoju gospodarczego.  

W ramach LPR będą takŜe prowadzone 
działania w postaci: dotacji na start, 
szkoleń, kursów itp. Wpisuje się to  
w cele Strategii Rozwoju na róŜnym 

szczeblu. 
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4. 
Ochrona 

dziedzictwa  
kulturowego 

Strategia Rozwoju 
Województwa 

Świętokrzyskiego do 
roku 2020/Strategia 
Rozwoju Powiatu 
Włoszczowskiego 

Ochrona i racjonalne wykorzystanie 
zasobów dóbr kultury, zachowanie  

i wykorzystanie dziedzictwa 
kulturowego. LPR obejmuje problem 

przestrzeni miejskiej i jej funkcji, 
ochrony dóbr kultury oraz cel usuwania 

zjawisk degradacji przestrzeni 
utrudniającej rozwój miejscowości. 

6. 
Komunikacja 

społeczna 

Strategia Rozwoju 
Województwa 

Świętokrzyskiego do 
roku 2020 

LPR wspiera rozwój komunikacji 
społecznej poprzez kwestię wspólnych 

dyskusji i decyzji mieszkańców na temat 
obszaru rewitalizacji. Rozwój zasobów 
ludzkich, społeczeństwo obywatelskie, 

kierunek działań: umacnianie toŜsamości 
regionalnej mieszkańców, wspieranie 
działań na rzecz społeczności lokalnej  

i wzrostu zaangaŜowania mieszkańców. 

7. 
 

Transport 
 

 
Strategia Rozwoju 

Województwa 
Świętokrzyskiego do 

roku 2020 

Program Rewitalizacji jest zgodny  
z Celem warunkującym nr 5 „Rozwój 
systemów infrastruktury technicznej  

i społecznej”, Priorytetem 2 
„Podnoszenie standardów i stworzenie 

spójnego układu komunikacyjnego 
gospodarki przestrzennej stymulującej 

rozwój regionu”, kierunek działań: 
radykalna poprawa stanu dróg  

(str. 100). 
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III. ZAŁO śENIA PROGRAMU REWITALIZACJI 

 
3.1 Podokresy programowania: 2007 – 2013 i lata następne 

 
Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Moskorzew obejmuje dwa etapy 

realizacji: I w latach 2009 – 2013 i II lata 2014 - 1015. Pierwszy przypada na obecny okres 
programowania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, który jest zgodny 
z harmonogramem środków pomocowych na poziomie unijnym. Drugi realizowany będzie  
w ramach kolejnego okresu programowania unijnego, który będzie prowadzony w latach 
2014 - 2020. Tak przyjęte ramy czasowe mają za zadanie sprawić, by była jak największa 
szansa na realizację zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości 
Moskorzew. Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z poszczególnymi etapami 
inwestycyjnymi będą mogły być pozyskiwane z róŜnych programów, nie tylko z obecnego 
RPOWŚ. Sprawi to, Ŝe prawdopodobieństwo pozyskania tych funduszy, a tym samym 
doprowadzenia do sytuacji, gdy zostaną osiągnięte zamierzenia LPR, będzie bardzo wysokie.  

 
3.2 Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru, wyznaczenie 

granic i uzasadnienie z opisem komplementarności zadań  

w ramach poszczególnych obszarów 

 
Zasięg terytorialny obszaru rewitalizowanego w Moskorzewie jest zgodny  

z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPOWŚ („wsparcie dla kompleksowych projektów 
dotyczących rewitalizacji zmarginalizowanych miejscowości lub części miejscowości, 
będących centrami gmin oraz renowacji i wzrostu estetyki funkcjonalnej przestrzeni 
publicznej”) bowiem znajduje się on w miejscowości, która bez wątpienia stanowi centrum 
Gminy. W Moskorzewie znajdują się wszystkie instytucje uŜyteczności publicznej, m.in.: 
Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Przychodnia, kościół parafialny, Zespół 
Placówek Oświatowych oraz Wiejskie Centrum Kulturalno - Turystyczne. Moskorzew jest 
równieŜ centrum kulturalno – rozrywkowym, bowiem odbywają się tu waŜniejsze imprezy  
i wydarzenia w Ŝyciu Gminy.  

Zaplanowane w ramach LPR działania obejmują spójny obszar zlokalizowany  
w centrum miejscowości, w strefie stanowiącej wspólną przestrzeń publiczną. Działania 
podejmowane na tym terenie pozostają we wzajemnej komplementarności. Tylko realizacja 
wszystkich zadań rewitalizacyjnych doprowadzi do prawdziwej i skutecznej przemiany 
miejscowości. 

Obszar rewitalizacji został podzielony na trzy strefy, kaŜda pełni specyficzną rolę  
w miejscowości. Mapa terenów rewitalizowanych została zamieszczona poniŜej.  

Strefa I obejmuje osiedle bloków, zbiornik wodny oraz obiekty zabytkowe: kościół  
i zespół parkowo – pałacowy. Teren ten jest bardzo zdegradowany, brak niezbędnych prac 
remontowych w tym regionie uwidacznia się między innymi w postaci złego stanu 
technicznego budynków. Szczególnie szybkiej interwencji wymaga Murowaniec z oficyną,  
w której aktualnie zlokalizowane są mieszkania socjalne. Stan techniczny tego budynku jest 
na tyle zły, Ŝe zagraŜa zdrowiu i Ŝyciu mieszkańców. Niezbędne jest równieŜ uporządkowanie  
i zagospodarowanie parku, gdyŜ obecnie pozostaje on nieuŜytkowany. Wiele drzew 
parkowych wymaga leczenia, część ze względu na zły stan trzeba będzie wyciąć. W obrębie 
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tej strefy planuje się równieŜ zagospodarowanie terenu przy blokach, miedzy innymi poprzez 
budowę placu zabaw dla dzieci. Wsparcia w ramach rewitalizacji wymaga równieŜ 
zabytkowy kościół, który boryka się m.in. z problemami spowodowanymi brakiem 
odwodnienia wokół obiektu. Strefa I swoim zasięgiem obejmuje równieŜ drogi gminne 
prowadzące właśnie od trasy krajowej nr 78 do kościoła. Stan techniczny nawierzchni nie jest 
zadowalający, brak jest równieŜ ciągów pieszych umoŜliwiających bezpieczne 
przemieszczanie się ludności. 

Strefa II  obejmuje obszar przyległy do drogi krajowej nr 78 oraz wokół budynku 
Urzędu Gminy. Jest to waŜny obszar dla wizerunku miejscowości bowiem pełni on rolę 
swoistej wizytówki Moskorzewa. Znajduje się on przy trasie o dość intensywnym ruchu  
i moŜe zachęcać przejezdnych do zatrzymania się w miejscowości.  Obecnie teren wokół 
budynku Urzędu Gminy nie jest odpowiednio zagospodarowany, brakuje urządzonej zieleni 
czy obiektów małej architektury. Mało atrakcyjnie wygląda równieŜ obszar przyległy do 
drogi krajowej, zniszczone przystanki szpecą okolicę, a brak chodników uniemoŜliwia 
bezpieczne poruszanie się po miejscowości.  

Strefa III  bezpośrednio powiązana z Zespołem Placówek Oświatowych  
w Moskorzewie nie jest wystarczająco zagospodarowana. Część terenu przy szkole nie jest 
uŜytkowana. Planuje się tam m.in. utworzenie amfiteatru, gdzie będą odbywać się lokalne 
imprezy i wydarzenia oraz placu zabaw i miasteczka ruchu drogowego. Remontu wymaga 
równieŜ sam budynek szkoły. 

W ramach rewitalizacji zaproponowane zostały działania, które będą realizowane we 
wszystkich strefach. Planuje się m.in. montaŜ klimatycznego i wyróŜniającego oświetlenia, 
które swym zasięgiem będzie obejmować całe centrum Moskorzewa. 

 
Mapa 2. Obszary rewitalizowane w Moskorzewie. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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3.3 Podział na projekty i zadania inwestycyjne 

 

Tabela 14. Zestawienie zadań inwestycyjnych. 

Lp. Etapy  i zadania do realizacji 

Planowane 
rozpoczęcie 
realizacji 

Planowane 
zakończenie 

realizacji 

ETAP 1 
Strefa I 

1 Uporządkowanie i zagospodarowanie parku. 
2 Remont zabytkowego Murowańca wraz z oficyną. 
3 Budowa placu zabaw dla dzieci przy blokach. 
4 Modernizacja dróg gminnych i budowa ciągów pieszych. 

Strefa II 
5 Budowa ciągów pieszych wzdłuŜ drogi krajowej. 
6 Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia. 
7 Modernizacja oświetlenia na terenie miejscowości. 
8 Budowa oczyszczalni ścieków. 

Strefa III 
9 Zagospodarowanie terenu przy szkole. 
10 Budowa amfiteatru przy ZPO w Moskorzewie. 

2009 – 2013 

ETAP 2 
Strefa I 

1 Rozbudowa zbiornika wodnego w Moskorzewie. 

2 
Odrestaurowanie kościoła parafialnego od zewnątrz (brukowanie 
terenu, budowa parkingu) i odnowienie cmentarza. 

3 Wykonanie ogrzewania w kościele. 
4 Zagospodarowanie źródeł Białej Nidy. 

Stref II 
5 Budowa ścieŜek rowerowych. 
6 Budowa kanalizacji sanitarnej. 

2014 – 2015 
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7 Budowa nowych przystanków autobusowych. 
Strefa III 

8 
Wykonanie termomodernizacji szkoły (elewacja, wymiana okien)  
i modernizacja kotłowni. 

9 
Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placu zabaw przy 
Zespole Placówek Oświatowych. 

10 
Monitoring zewnętrzny szkoły, Wiejskiego Centrum Turystyczno  
- Kulturalnego i budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. 

3.4 Kryterium wyboru pilota Ŝu i kolejność realizacji   

  
Zadania inwestycyjne moŜliwe do realizacji w ramach Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla miejscowości Moskorzew na lata 2009 – 2015 mają zróŜnicowany wpływ na 
rozwój społeczno-gospodarczy wspieranych obszarów. Wybór zadań do realizacji będzie 
uzaleŜniony od dostępności środków oraz stopnia realizacji przez przedsięwzięcie celów LPR.  
W większości zadań głównym inwestorem będzie Gmina Moskorzew, która dysponuje 
ograniczonymi środkami na inwestycje. W przypadku takich projektów decydującym 
kryterium wpływającym na wybór konkretnych rozwiązań będzie bieŜąca dostępność 
środków finansowych.   

Ze względu na moŜliwość realizacji projektów wpisujących się w ramy Programu 
przez inne jednostki publiczne realizacja waŜnych z punktu widzenia miejscowości 
przedsięwzięć będzie uzaleŜniona od moŜliwości finansowych tych podmiotów.  

W ramach przyjętego obszaru, wyodrębniono projekty i zadania pilotaŜowe, 
zakwalifikowane do pierwszego etapu rewitalizacji biorąc pod uwagę między innymi 
potrzebę interwencji, potencjalne mocne strony miejscowości, na których naleŜy oprzeć jej 
rozwój społeczno-gospodarczy, stan zawansowania poszczególnych projektów (dostępną 
dokumentację techniczną) oraz moŜliwości budŜetowe.  

Ze względu na znaczenie społeczno – gospodarcze poszczególnych rodzajów 
inwestycji oraz ich wpływu na rozwój terenów rewitalizowanych, co jest podstawowym 
kryterium realizacji zadań rewitalizacyjnych na obszarach wsparcia w Moskorzewie, moŜna 
wskazać następującą hierarchię działań: 

1) Przedsięwzięcia polegające na uporządkowaniu i zwiększeniu estetyki terenów 

publicznych, np. zagospodarowanie terenu koło szkoły oraz parku;  

2) Przedsięwzięcia wpływające na polepszenie stanu cennych architektonicznie obiektów 

– prace remontowe kościoła oraz Murowańca z oficyną; 

3) Przedsięwzięcia wpływające na zwiększenie aktywności mieszkańców – tworzenie 

dostosowanej do ich potrzeb infrastruktury społecznej – budowa amfiteatru, 

miasteczko ruchu drogowego, zadania z sektora społecznego, 

4) Przedsięwzięcia prowadzące do zwiększenia potencjału intelektualnego mieszkańców 

oraz przystosowania do nowych warunków panujących na rynku pracy – rewitalizacja 

społeczna. 

Wszystkie wcześniej zdefiniowane zadania zlokalizowane są w granicach 

programowego obszaru rewitalizacji miejscowości Moskorzew. Merytorycznie wszystkie 
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zadania z definicji rewitalizacji kwalifikują się do tego rodzaju działań inwestycyjnych. 

Inwestorzy są właścicielami – dysponentami nieruchomości, które są planowane do 

interwencji inwestycyjnej i wyraŜają wolę realizacji inwestycji. 

Pod uwagę przy wyborze projektów do realizacji będą brane takŜe takie kryteria jak: 

• wartość architektoniczna obiektów poddanych rewitalizacji, 

• efekty estetyczne w przypadku realizacji projektów polegających na 

uporządkowaniu terenów publicznych,  

• liczba mieszkańców objęta oddziaływaniem projektu, 

• efekt społeczny projektu w postaci tworzenia nowych miejsc pracy,  

• wpływ projektu na zmniejszenie występowania zjawisk patologicznych,  

• wskaźnik wykształcenia wśród mieszkańców terenów zrewitalizowanych, 

• prośrodowiskowe i proekologiczne oddziaływanie projektu. 

W.w. kryteria moŜna traktować jako wskaźniki osiągnięcia celów Programu. 

                                                                                                  

3.5 Oczekiwane wskaźniki osiągnięć - produkty i rezultaty 

  
Ze względu na stan przygotowania zadań, które wymagają doprecyzowania, wskaźniki 

określone niŜej mają wartość szacunkową i mogą ulec wahaniom. Część wskaźników  
(szczególnie oddziaływania) ma charakter nie mierzalny lub zostanie osiągnięta w długim 
okresie czasu, dlatego teŜ zostaną one określone szczegółowo przy opracowaniu 
poszczególnych projektów. Zrealizowane projekty inwestycyjne będą analizowane między 
innymi pod kątem osiągniętych n/w wskaźników.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 15. Wskaźniki produktu 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 
ŹRÓDŁO 
DANYCH 

JEDNOSTKA 
MIARY 

ROK 
2009 

WSKAŹNIK 
DOCELOWY 
(ROK 2015)  

Liczba zrewitalizowanych obszarów. 
Monitoring 

własny 
szt. 0 1 
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Liczba projektów wpływających na 
poprawę centrum Gminy. 

Monitoring 
własny 

szt. 0 14 

Długość zmodernizowanych dróg na 
obszarach objętych rewitalizacją. 

Monitoring 
własny 

km 0 0,3 

Liczba budynków przebudowanych 
/wyremontowanych na cele 

edukacyjno/społeczne 

Monitoring 
własny 

szt. 0 1 

 
 

Tabela 16. Wskaźniki rezultatu 

WSKAŹNIKI REZULTATU 
ŹRÓDŁO 
DANYCH 

JEDNOSTKA
MIARY 

ROK 
2009 

WSKAŹNIK 
DOCELOWY 
(ROK 2015)  

Liczba osób korzystających ze 
zrewitalizowanych obiektów pełniących 
funkcje kulturalne oraz rekreacyjno 
 – sportowe 

Monitoring 
własny 

osoby 1 000 3 000 

Liczba nowych inwestycji 
zlokalizowanych na zrewitalizowanych 
obszarach 

Monitoring 
własny 

szt. 0 2 



 

 

IV. PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007 – 2013 I W LA TACH NASTĘPNYCH NA OBSZARZE 

REWITALIZOWANYM 

 

4.1 Planowane działania przestrzenne (techniczno - materialne) w latach 2007 – 2013 i w latach następnych 

na obszarze rewitalizowanym 

NAZWA 
PLANOWANEGO 

DZIAŁANIA 

CZAS 
REALIZACJI  

OCZEKIWANE REZULTATY 
PODMIOTY 

UCZESTNICZĄCE WE 
WDRAśANIU 

NAKŁADY 
BRUTTO DO 

PONIESIENIA 
Uporządkowanie  

i zagospodarowanie 
parku. 

Etap I 
(2009 – 2013) 

Przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców 
Moskorzewa, poprawa estetyki przestrzeni. 

Samorząd Gminy, 
podwykonawcy, 

1 000 000 zł 

Remont zabytkowego 
Murowańca wraz  

z oficyną. 

Etap I 
(2009 – 2013) 

Poprawa estetyki przestrzeni, zachowanie 
dziedzictwa kulturowego, poprawa jakości Ŝycia 

mieszkańców budynku socjalnego. 

Samorząd Gminy, 
podwykonawcy, 

1 000 000 zł 

Budowa placu zabaw dla 
dzieci przy blokach. 

Etap I 
(2009 – 2013) 

Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci 
umoŜliwiającej aktywne i bezpieczne spędzanie 

wolnego czasu. 

Samorząd Gminy, 
podwykonawcy, 

1 000 000 zł 

Modernizacja drogi 
gminnej i budowa ciągów 

pieszych. 

Etap I 
(2009 – 2013) 

Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców oraz 
umoŜliwienie im bezpiecznego przemieszczania się 

po miejscowości, poprawa estetyki przestrzeni. 

Samorząd Gminy, 
podwykonawcy, 

2 500 000 zł 

Zagospodarowanie terenu 
przy szkole. 

Etap I 
(2009 – 2013) 

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej, poprawa 
jakości Ŝycia mieszkańców. 

Samorząd Gminy, 
podwykonawcy, 

400 000 zł 

Budowa amfiteatru przy 
ZPO w Moskorzewie. 

Etap I 
(2009 – 2013) 

Przestrzeń kulturalno - rekreacyjna dla 
mieszkańców Moskorzewa. 

Samorząd Gminy, 
podwykonawcy, 

30 000 zł 
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Budowa ciągów pieszych 
wzdłuŜ drogi krajowej. 

Etap I 
(2009 – 2013) 

Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców oraz 
umoŜliwienie im bezpiecznego przemieszczania się 

po miejscowości, poprawa estetyki przestrzeni. 

Samorząd Gminy, 
podwykonawcy, 

100 000 zł 

Zagospodarowanie terenu 
wokół Urzędu Gminy. 

Etap I 
(2009 – 2013) 

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej. 
Samorząd Gminy, 
podwykonawcy, 

80 000 zł 

Modernizacja oświetlenia 
na terenie miejscowości. 

Etap I 
(2009 – 2013) 

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej, wzrost 
bezpieczeństwa w centrum miejscowości. 

Samorząd Gminy, 
podwykonawcy, 

40 000 zł 

Budowa oczyszczalni 
ścieków. 

Etap I 
(2009 – 2013) 

Poprawa jakości środowiska naturalnego, poprawa 
jakości Ŝycia mieszkańców. 

Samorząd Gminy, 
podwykonawcy, 

2 000 000 zł 

Rozbudowa zbiornika 
wodnego  

w Moskorzewie. 

Etap II  
(2014 – 2015) 

Przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców 
Moskorzewa, poprawa estetyki przestrzeni. 

Samorząd Gminy, 
podwykonawcy 

50 000 zł 

Odrestaurowanie 
kościoła parafialnego  

i odnowienie cmentarza. 

Etap II  
(2014 – 2015) 

Poprawa estetyki przestrzeni, zachowanie 
dziedzictwa kulturowego. 

Samorząd Gminy, 
podwykonawcy 

60 000 zł 

Wykonanie ogrzewania 
w kościele. 

Etap II  
(2014 – 2015) 

Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców, zachowanie 
dziedzictwa kulturowego. 

Samorząd Gminy, 
podwykonawcy 

20 000 zł 

Zagospodarowanie 
źródeł Białej Nidy. 

Etap II  
(2014 – 2015) 

Poprawa jakości środowiska naturalnego, 
wzbogacenie oferty turystycznej wsi. 

Samorząd Gminy, 
podwykonawcy 

30 000 zł 

Budowa ścieŜek 
rowerowych. 

Etap II  
(2014 – 2015) 

Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców oraz 
umoŜliwienie im bezpiecznego przemieszczania się. 

Samorząd Gminy, 
podwykonawcy 

200 000 zł 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej. 

Etap II  
(2014 – 2015) 

Poprawa jakości środowiska naturalnego, poprawa 
jakości Ŝycia. 

Samorząd Gminy, 
podwykonawcy 

1 000 000 zł 

Budowa nowych 
przystanków PKS. 

Etap II  
(2014 – 2015) 

Poprawa estetyki przestrzeni, poprawa jakości 
Ŝycia. 

Samorząd Gminy, 
podwykonawcy 

50 000 zł 

Termomodernizacja 
szkoły i modernizacja 

kotłowni. 

Etap II  
(2014 – 2015) 

Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców, poprawa 
estetyki przestrzeni. 

Samorząd Gminy, 
podwykonawcy 

300 000 zł 
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Budowa miasteczka 
ruchu drogowego oraz 
placu zabaw przy ZPO 

Etap II  
(2014 – 2015) 

Przestrzeń kulturalno - rekreacyjna dla 
mieszkańców Moskorzewa, umoŜliwienie 

aktywnego wypoczynku dzieciom i młodzieŜy. 

Samorząd Gminy, 
podwykonawcy 

200 000 zł 

Monitoring zewnętrzny 
szkoły, WCTK i OSP 

Etap II  
(2014 – 2015) 

Poprawa bezpieczeństwa w centrum miejscowości. 
Samorząd Gminy, 
podwykonawcy 

100 000 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Plan działań gospodarczych w latach 2007 – 2013 i w latach następnych na obszarze rewitalizowanym 

 

NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA 
CZAS 

REALIZACJI  
OCZEKIWANE 
REZULTATY 

PODMIOTY 
UCZESTNICZĄCE  
WE WDRAśANIU 

NAKŁADY 
BRUTTO DO 

PONIESIENIA  
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Wspieranie przedsiębiorczości (m.in. dotacje na 
start, szkolenia) – tworzenie warunków do 

powstawania nowych podmiotów gospodarczych  
i wzrostu zatrudnienia. 

Etap I LPR 
(2009 – 2013) 

Powstanie nowych firm 
(1), zmniejszenie 
bezrobocia (4 %) 

Samorząd Gminy, okoliczni 
przedsiębiorcy, mieszkańcy 
chcący załoŜyć działalność 

gospodarczą itp. 

ok. 20 000,00 zł 
rocznie  
Razem: 

100 000,00 zł 

Wspieranie rozwoju turystyki jako priorytetowej 
dziedziny gospodarki lokalnej (inwestycje  
i dotacje, promocja, wspieranie budowy 

infrastruktury turystycznej, kreowanie markowego 
produktu turystycznego). 

Etap I LPR 
(2009 – 2013) 

Zwiększenie przychodów 
do budŜetu Gminy (1,5%), 

podniesienie poziomu 
Ŝycia mieszkańców 

Samorząd Gminy, okoliczni 
przedsiębiorcy, mieszkańcy 
chcący załoŜyć działalność 

gospodarczą itp. 

ok. 20 000,00 zł 
rocznie  
Razem:  

100 000,00 zł 

Aktywizacja gospodarcza obszaru (m.in. dotacje 
na start, szkolenia, utworzenie bankowego 

funduszu poręczeń) – tworzenie warunków do 
powstawania nowych podmiotów gospodarczych  

i wzrostu zatrudnienia. 

Etap II LPR 
(2014 – 2015) 

Powstanie nowych firm 
(1), zmniejszenie 
bezrobocia (2%)  

Samorząd Gminy, okoliczni 
przedsiębiorcy, mieszkańcy 
chcący załoŜyć działalność 

gospodarczą itp. 

Ok. 30 000,00 
zł rocznie 
Razem: 

60 000,00 zł 

Wspieranie rozwoju turystyki jako priorytetowej 
dziedziny gospodarki lokalnej (inwestycje  
i dotacje, promocja, wspieranie budowy 

infrastruktury turystycznej, kreowanie markowego 
produktu turystycznego). 

Etap II LPR 
(2014 – 2015) 

Zwiększenie przychodów 
do budŜetu Gminy (2%), 

podniesienie poziomu 
Ŝycia mieszkańców 

Samorząd Gminy, okoliczni 
przedsiębiorcy, mieszkańcy 
chcący załoŜyć działalność 

gospodarczą itp. 

Ok. 30 000,00 
zł rocznie 
Razem: 

60 000,00 zł 

 
4.3 Plan działań społecznych w latach 2007 – 2013 i w latach następnych na obszarze rewitalizowanym 

 

Nazwa planowanego działania 

Etap 
działania 

/czas 
realizacji 

Oczekiwane rezultaty 

Instytucje  
i podmioty 

uczestniczące we 
wdraŜaniu 

Nakłady do 
poniesienia 

Wspieranie zadań mających przeciwdziałać wykluczeniu Etap I LPR Likwidacja grup Samorząd Gminy, ok. 20 000,00 
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społecznemu, tworzenie równych szans (dofinansowanie 
programów profilaktycznych i tworzenia równych szans, 

kursy, szkolenia, wyjazdy itp.). 

(2009 – 2013) wykluczonych społecznie, 
wyrównanie szans 

rozwojowych róŜnych grup 
społecznych 

mieszkańcy, 
stowarzyszenia, 

jednostki gminne 

zł 
Razem:  

100 000,00 zł  

Wspieranie działań dotyczących walki 
 z patologiami społecznymi oraz aktywizacji środowisk 
dziecięcych i młodzieŜowych (dotacje dla organizacji 

pozarządowych i gminnych zajmujących się środowiskami 
dziecięcymi i młodzieŜowymi, kursy, szkolenia, aktywna 

walka  z patologiami). 

Etap I LPR 
(2009 – 2013) 

Zmniejszenie poziomu 
występujących patologii 

społecznych (5 %), 
aktywizacja środowisk 

dziecięcych  
i młodzieŜowych 

Samorząd Gminy, 
mieszkańcy, 

stowarzyszenia, 
jednostki gminne 

Ok. 
20 000,00 zł 

Razem: 
100 000,00 zł 

Wspieranie zadań mających przeciwdziałać wykluczeniu 
społecznemu, tworzenie równych szans (dofinansowanie 
programów profilaktycznych i tworzenia równych szans, 

kursy, szkolenia, wyjazdy itp.). 

Etap II  
(2014 – 2015) 

Likwidacja grup 
wykluczonych społecznie, 

wyrównanie szans 
rozwojowych róŜnych grup  

Samorząd Gminy, 
mieszkańcy, 

stowarzyszenia, 
jednostki gminne 

ok. 30 000,00  
zł rocznie 
Razem: 

60 000,00 zł 
Wspieranie działań dotyczących walki 

 z patologiami społecznymi oraz aktywizacji środowisk 
dziecięcych i młodzieŜowych (dotacje dla organizacji 

pozarządowych i gminnych zajmujących się środowiskami 
dziecięcymi i młodzieŜowymi, kursy, szkolenia, aktywna 

walka  z patologiami). 

Etap II  
(2014 – 2015) 

Zmniejszenie poziomu 
występujących patologii 

społecznych (8 %), 
aktywizacja środowisk 

dziecięcych  
i młodzieŜowych 

Samorząd Gminy, 
mieszkańcy, 

stowarzyszenia, 
jednostki gminne 

ok. 30 000,00 
zł rocznie 
Razem: 

 60 000,00 zł 



 

 

V. WYTYCZNE W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA 

 
Podstawą dla określenia zasad wydatkowania środków UE na przedsięwzięcia,  

dot. mieszkalnictwa jest Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego  
i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210/1 z 31.07.2006 r.). 

Uszczegółowieniem zapisów Rozporządzenia 1080/2006 w tym zakresie, są przepisy 
wykonawcze Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku 
ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) 
nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371/ z 27.12.2006 r.). 

Projekty inwestycyjne, które objęte są Lokalnym Programem Rewitalizacji, nie 
wpisują się bezpośrednio w zakres mieszkalnictwa. JednakŜe pośrednio modernizacja 
centrum miejscowości podniesie wartość gruntów tego obszaru. Zachęci to takŜe 
mieszkańców do inwestowania w remont budynków, np. zmiany elewacji. Dzięki temu 
budynki będą harmonizowały z estetyką otoczenia. Realizacja kompleksowych inwestycji 
w centrum Moskorzewa będzie motywacją do podejmowania dalszych prac związanych  
z odnową i modernizacją danego obszaru. 
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VI. Plan finansowy rewitalizacji na lata 2007 – 2013 (obligatoryjnie) i na lata następne (fakultatywnie) 

Nazwa realizowanego zadania 
Wartość 
zadania 

 
Źródło finansowania 

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Uporządkowanie i zagospodarowanie parku. 1 000 000 zł BudŜet JST, BudŜet państwa, środki UE        
Remont zabytkowego Murowańca wraz z oficyną. 1 000 000 zł BudŜet JST, BudŜet państwa, środki UE        

Budowa placu zabaw dla dzieci przy blokach. 1 000 000 zł BudŜet JST, BudŜet państwa, środki UE        
Modernizacja drogi gminnej i budowa ciągów 

pieszych. 
2 500 000 zł BudŜet JST, BudŜet państwa, środki UE        

Zagospodarowanie terenu przy szkole. 400 000 zł BudŜet JST, BudŜet państwa, środki UE        
Budowa amfiteatru przy ZPO w Moskorzewie. 30 000 zł BudŜet JST, BudŜet państwa, środki UE        

Budowa ciągów pieszych wzdłuŜ drogi krajowej. 100 000 zł BudŜet JST, BudŜet państwa, środki UE        
Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy. 80 000 zł BudŜet JST, BudŜet państwa, środki UE        

Modernizacja oświetlenia na terenie 
miejscowości. 

40 000 zł BudŜet JST, BudŜet państwa, środki UE        

Budowa oczyszczalni ścieków. 2 000 000 zł BudŜet JST, BudŜet państwa, środki UE        
Rozbudowa zbiornika wodnego w Moskorzewie. 50 000 zł BudŜet JST, BudŜet państwa, środki UE        

Odrestaurowanie kościoła parafialnego  
i odnowienie cmentarza. 

60 000 zł BudŜet JST, BudŜet państwa, środki UE        

Wykonanie ogrzewania w kościele. 20 000 zł BudŜet JST, BudŜet państwa, środki UE        
Zagospodarowanie źródeł Białej Nidy. 30 000 zł BudŜet JST, BudŜet państwa, środki UE        

Budowa ścieŜek rowerowych. 200 000 zł BudŜet JST, BudŜet państwa, środki UE        
Budowa kanalizacji sanitarnej. 1 000 000 zł BudŜet JST, BudŜet państwa, środki UE        

Budowa nowych przystanków PKS. 50 000 zł BudŜet JST, BudŜet państwa, środki UE        
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Termomodernizacja szkoły i modernizacja 
kotłowni. 

300 000 zł BudŜet JST, BudŜet państwa, środki UE        

Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placu 
zabaw przy ZPO. 

200 000 zł BudŜet JST, BudŜet państwa, środki UE        

Monitoring zewnętrzny szkoły, WCTK i OSP 100 000 zł BudŜet JST, BudŜet państwa, środki UE        
Wspieranie przedsiębiorczości (m.in. dotacje na 

start, szkolenia) – tworzenie warunków do 
powstawania nowych podmiotów gospodarczych  

i wzrostu zatrudnienia. 

100 000 zł BudŜet JST, BudŜet państwa, środki UE 

       

Wspieranie rozwoju turystyki jako priorytetowej 
dziedziny gospodarki lokalnej (inwestycje  
i dotacje, promocja, wspieranie budowy 
infrastruktury turystycznej, kreowanie 
markowego produktu turystycznego). 

100 000 zł BudŜet JST, BudŜet państwa, środki UE 

       

Wspieranie zadań mających przeciwdziałać 
wykluczeniu społecznemu, tworzenie równych 

szans (dofinansowanie programów 
profilaktycznych i tworzenia równych szans, 

kursy, szkolenia, wyjazdy itp.). 

60 000 zł BudŜet JST, BudŜet państwa, środki UE 

       

Wspieranie działań dotyczących walki 
 z patologiami społecznymi oraz aktywizacji 

środowisk dziecięcych i młodzieŜowych (dotacje 
dla organizacji pozarządowych i gminnych 
zajmujących się środowiskami dziecięcymi  
i młodzieŜowymi, kursy, szkolenia, aktywna 

walka  z patologiami). 

60 000 zł BudŜet JST, BudŜet państwa, środki UE 
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VII. SYSTEM WDRA śANIA LOKALNEGO PROGRAMU 

REWITALIZACJI 

 
 

 Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym 

cele i programy działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad aktualnością  

i podnoszeniem jego jakości. WaŜnym elementem decydującym o skuteczności realizacji 

załoŜeń i celów Programu Rewitalizacji jest skuteczny i przemyślany system jego wdraŜania. 

Proces wdraŜania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest złoŜonym przedsięwzięciem, które 

wymaga dobrego przygotowania informacyjnego i stałej komunikacji z otoczeniem. 

WdroŜeniu programu towarzyszyć będzie jego ewaluacja, która opierać się będzie na 

pozyskiwaniu obiektywnej informacji o jego przebiegu, skutkach i publicznym odbiorze.  

Ze względu na swój długookresowy charakter wdraŜanie załoŜeń Lokalnego 

Programu Rewitalizacji jest procesem ciągłym, wymagającym stałego śledzenia zmian 

prawnych w zakresie uzyskiwania zewnętrznych środków finansowych. 

 

7.1  Wybór prawnej formy zarządzającej programem 

 

Zarządzającym Programem w imieniu Gminy Moskorzew będzie Wójt Gminy przy 

pomocy wyznaczonej jednostki, zwanej dalej Instytucją Zarządzającą .  

Instytucja Zarządzająca nadzoruje skuteczność i jakość realizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. Do jej zadań będzie naleŜało w szczególności:  

1. Przygotowywanie rocznych sprawozdań z realizacji LPR. 

2. Przedkładanie Radzie Gminy propozycji zmian w treści Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. 

3. Zapoznanie się z uwagami Rady Gminy dotyczącymi rocznego sprawozdania  

z realizacji LPR. 

4. Opiniowanie wniosków przedkładanych przez Partnerów Projektów dotyczących 

zadań realizowanych w ramach obszaru rewitalizowanego. 

5. Przygotowanie i zatwierdzenie Planu Komunikacji LPR. 

6. Ewaluacja LPR. 

7. Podejmowanie decyzji odnośnie regulaminu prac Instytucji Zarządzającej, wyboru 

sekretarza, itp.   
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8. Inne określone w Regulaminie funkcjonowania Instytucji i mające znaczenie dla 

realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.  

Instytucja spotykać się będzie nie rzadziej niŜ raz w roku.  

Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Moskorzew będzie realizowany  

w oparciu o system wdraŜania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Gmina, korzystając  

z funduszy strukturalnych, jest zobowiązana przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych. 

WdraŜanie polityki strukturalnej będzie dotyczyło przede wszystkim budowy, przebudowy  

i modernizacji elementów infrastruktury technicznej, gospodarczej, społecznej oraz 

monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych. 
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VIII. SYSTEM MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI 

SPOŁECZNEJ 

 
8.1 System monitorowania programu rewitalizacji 

  

Prawidłowe wykonywanie przez aparat zarządzający funkcji planowania, 

organizowania i motywowania nie zapewni realizacji głównych celów bez funkcji kontroli  

- monitoringu. Monitorowanie jest procesem ciągłym, przebiegającym równolegle do całego 

okresu wdraŜania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Jego głównym celem jest identyfikacja 

ewentualnych nieprawidłowości oraz korygowanie ich w moŜliwie najbardziej efektywny 

sposób. Monitorowanie obejmuje funkcjonowanie całego Programu, zarówno finansowe jak  

i rzeczowe. Metodologia prowadzenia działań monitorujących opiera się na sprawozdaniach, 

wizytach na miejscu realizacji projektów, raportach z realizacji załoŜonych zadań. 

Do monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji zobowiązany jest Wójt Gminy 

Moskorzew, wypełniający ten obowiązek przy pomocy wyznaczonej do tego celu 

odpowiedniej jednostki. Jednostka ta koordynuje prace związane z monitorowaniem 

Programu, współpracując równieŜ z innymi podmiotami przy aktualizacji dokumentu. We 

wprowadzaniu korekt i uaktualnień do Programu uczestniczą takŜe m.in. Rada Gminy, 

przedstawiciele instytucji pozarządowych, właściciele nieruchomości, pracodawcy oraz 

inwestorzy. Ponadto Rada Gminy jako instytucja kontrolna i uchwałodawcza będzie mieć za 

zadanie:  

1. Akceptację rocznych sprawozdań z realizacji LPR przygotowanych przez Instytucję 

Zarządzającą, w szczególności osiągnięcia celów, rezultatów.  

2. Analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. 

3. Aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

4. Uwzględnienie  zadań zaplanowanych do realizacji przy przyjmowaniu budŜetu 

Gminy oraz wieloletnich planów inwestycyjnych lub innych dokumentów 

strategicznych o znaczeniu lokalnym.  

Monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Moskorzew 

prowadzony będzie w dwóch zakresach: 

1. Monitoring finansowy – dostarcza danych dotyczących finansowych aspektów 

realizacji Programu, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania 
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przeznaczonych na niego środków. Monitorowanie to odbywa się w oparciu  

o sprawozdania okresowe, roczne oraz końcowe. 

2. Monitoring rzeczowy - dostarcza danych, które obrazują postęp we wdraŜaniu 

Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz umoŜliwiających ocenę jego wykonania  

w odniesieniu do celów ustalonych w Programie. Pozwala on na porównanie stanu 

faktycznego ze stanem poŜądanym w oparciu o skwantyfikowane dane: 

• wskaźniki produktu 

• wskaźniki rezultatu 

• wskaźniki oddziaływania 

 

8.2 Sposoby oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji 

 

Ewaluacja ma na celu poprawę jakości, skuteczności i spójności realizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji w odniesieniu do konkretnych problemów obszaru rewitalizowanego 

z jednoczesnym uwzględnieniem celu głównego Programu i właściwego prawodawstwa 

lokalnego, krajowego i wspólnotowego dotyczącego m.in. oddziaływania na środowisko 

naturalne projektów zapisanych do realizacji w LPR.  

Rada Gminy Moskorzew oceniając realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji 

będzie brała pod uwagę następujących 5 kryteriów:  

1. Skuteczność – kryterium, które pozwala sprecyzować do jakiego stopnia cele 

przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie Programu zostały osiągnięte,  

2. Efektywność – kryterium, które pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” 

Programu,  

3. UŜyteczność – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie 

Programu odpowiada potrzebom grupy docelowej,  

4. Trafność – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia cele Programu 

odpowiadają potrzebom i priorytetem wskazanym w odniesieniu do obszaru 

rewitalizowanego, 

5. Trwałość – kryterium pozwalające ocenić na ile moŜna się spodziewać, Ŝe 

pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem Programu będą trwać po jego 

zakończeniu.   

Ocena wszystkich projektów i zadań inwestycyjnych Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla miejscowości Moskorzew, powinna być formułowana w oparciu o:  
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• ocenę ex - ante (przed realizacją Programu), stanowiącą instrument ułatwiający 

podejmowanie spójnych decyzji, ocena ta została przeprowadzona przed 

opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji,  

• ocenę mid - term (w połowie okresu realizacji) – słuŜącą przede wszystkim jako 

instrument, w wyniku  którego nastąpi aktualizacja Programu Rewitalizacji,  

• ocenę ex - post (na zakończenie Programu) – słuŜącą ocenie zgodności realizacji 

LPR z załoŜeniami i celami przyjętymi w niniejszym dokumencie,  

• ocenę on - going (na bieŜąco) – instrument obserwacji prowadzonej przez Zespół  

ds. WdraŜania LPR, który będzie corocznie przygotowywał sprawozdanie  

z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.  

Sprawozdania z oceny realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji powinny być 

sporządzane zgodnie z zaleceniami Rady Gminy oraz instytucji przyznających 

dofinansowanie projektów przewidzianych we wdraŜaniu LPR. Podmiotem odpowiedzialnym 

za ewaluację Programu jest Instytucja Zarządzająca.   

 

8.3 Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem 

publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi 

  

Zasada „partnerstwa” jest jedną z kluczowych zasad przygotowania i wdraŜania LPR. 

Tworzenie Partnerstw Publiczno – Prawnych oraz inicjowanie współpracy pomiędzy 

sektorem publicznym oraz organizacjami pozarządowymi stanowi kontynuację prac nad 

Lokalnym Programem Rewitalizacji, gdzie do współpracy zostali zaproszeni chętni z terenu 

obszaru rewitalizacji. Współpraca ta będzie odbywać się takŜe w zakresie funkcjonowania 

Instytucji Zarządzającej Lokalnym Programem Rewitalizacji, której członkami będą równieŜ 

przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. W miarę moŜliwości i potrzeb 

informacje na temat wdraŜania działań przewidzianych w LPR, w odniesieniu do obszaru 

rewitalizacji, będą przekazywane na zebraniach wiejskich, imprezach cyklicznych oraz za 

pomocą instrumentów wskazanych w Planie Komunikacji LPR, który przygotuje Instytucja 

Zarządzająca.  

Istotnym czynnikiem rozwojowym w obszarze rewitalizacji jest moŜliwość tworzenia 

partnerstw publiczno – prywatnych na etapie wdraŜania LPR. Wykorzystanie moŜliwości 

współpracy z podmiotem gospodarczym w ramach prawnie uregulowanych rozwiązań daje 



Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Moskorzew na lata 2009 - 2015 

73 

szansę realizacji złoŜonych zadań inwestycyjnych przy jednoczesnym zmniejszonym udziale 

własnych środków finansowych miejscowości. 

Współpraca pomiędzy Partnerami LPR ma na celu:  

• Wykorzystanie potencjału organizacji oraz społeczności lokalnej poprzez 

skoordynowanie działań w ramach jednego, spójnego projektu akceptowanego  

i wspieranego przez wszystkich uczestników.  

• Optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji Gminy, 

organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. 

• Wsparcie innowacyjności proponowanych rozwiązań, wyraŜającej się zastosowaniem 

nowych podejść do problemów związanych z rozwojem lokalnym. 

Realizacja inwestycji w formie Partnerstw Publiczno – Prawnych niesie za sobą 

wymierne korzyści zarówno dla przedsiębiorców jak i dla Gminy.  

 

Korzyści dla strony publicznej -  Gminy 

• ZaangaŜowanie partnera prywatnego do 

wspólnego przedsięwzięcia zapewni stronie 

publicznej częściowe pokrycie kosztów 

przedsięwzięcia co odciąŜy budŜet Gminy. 

• Kapitał prywatny zmniejsza ryzyko 

zatrzymania budowy z powodu braku 

środków finansowych, a w przyszłości daje 

szansę na rozbudowę obiektu. 

• Dodatkowy kapitał moŜe przyspieszyć 

realizację zadania zapisanego w LPR. 

• Dzięki zaangaŜowaniu strony prywatnej 

moŜna ograniczyć wpływy polityczne na 

realizację inwestycji. 

Korzyści dla strony prywatnej 

• MoŜliwość realizacji atrakcyjnych 

projektów, które w innej sytuacji byłby 

niedostępne. 

• MoŜliwość uzyskania dodatkowych 

atrakcyjnych dochodów z funkcjonowania 

inwestycji. 

• Dodatkowa promocja firmy poprzez 

nagłośnienie inwestycji w lokalnych 

mediach. 

 

• Współpraca strony prywatnej z jednostką sektora publicznego - Gminą, umoŜliwi 

zdobycie nowych doświadczeń, wiedzy i umiejętności, które potem mogą zostać 

wykorzystane przy realizacji innych przedsięwzięć. 
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Promocja Lokalnego Programu Rewitalizacji 

 Podstawą skutecznej rewitalizacji miejscowości jest informowanie społeczeństwa o 

formie i zakresie przyjętych do realizacji działań.  Informacja ma wyjaśnić mieszkańcom 

korzyści płynące z procesu rewitalizacji oraz ostrzec przed ewentualnymi, tymczasowymi 

zakłóceniami normalnego rytmu Ŝycia w ich miejscowości, związanymi z realizacją 

poszczególnych inwestycji. Komunikacja społeczna ma nie tylko zapewnić dostęp do 

informacji na temat celów i problemów rewitalizacji ale takŜe pobudzić społeczność lokalną 

do wyraŜania własnych opinii.  

Osoby zarządzające Programem Rewitalizacji zapewnią powszechny dostęp do 

bieŜących informacji na temat prowadzonych przedsięwzięć, o zakresie i wymiarze pomocy 

wspólnotowej dla poszczególnych projektów oraz rezultatach działań na poziomie lokalnym.

 Celem działań związanych z promocją Programu Rewitalizacji jest dotarcie do jak 

najszerszej grupy potencjalnych beneficjentów - mieszkańców, organizacji pozarządowych  

i partnerów społecznych, a takŜe instytucji mogących stać się partnerami w realizacji 

określonych zadań inwestycyjnych.  

Podmiotem, który ma za zadanie prowadzić i nadzorować promocję Lokalnego 

Programu Rewitalizacji, a w jej ramach równieŜ promocję poszczególnych projektów i zadań 

inwestycyjnych będzie Instytucja Zarządzająca. W celu skuteczniejszej komunikacji 

pomiędzy uczestnikami procesu wdraŜania Lokalnego Programu, a społeczeństwem zostanie 

opracowany „Plan komunikacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości 

Moskorzew na lata 2009-2015”. Opracowanie to będzie podstawą działań informacyjnych  

i promocyjnych dla podmiotów uczestniczących we wdraŜaniu LPR. W szczególności 

dokument ten będzie zawierał opis celów działań promocyjnych i informacyjnych, 

potencjalne grupy docelowe oraz działania zmierzające do zapewnienia sprawnego systemu 

wymiany informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu wdraŜania LPR.  

Grupami docelowymi, do których kierowana jest promocja LPR będą: 

• beneficjenci pośredni większości projektów – mieszkańcy miejscowości i Gminy 

Moskorzew, 

• środowisko przedsiębiorców lokalnych i ponadlokalnych oraz organizacje 

pozarządowe.  

W ramach promocji Lokalnego Programu Rewitalizacji będą podejmowane  

następujące działania: 

• powstanie i stałe uaktualnianie zakładki LPR na stronie internetowej Gminy 

Moskorzew, 
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• publikacje o realizacji projektów w ramach LPR w prasie samorządowej, lokalnej  

i regionalnej oraz w Internecie,  

• tablice informacyjne i pamiątkowe informujące o realizowanych bądź 

zrealizowanych projektach,  

• spotkania, zebrania, warsztaty, konsultacje projektów z potencjalnymi partnerami 

gospodarczymi, społecznymi, jak i z mieszkańcami obszaru rewitalizowanego.  

Jeśli projekty będą współfinansowane ze środków UE wówczas promocja tychŜe 
przedsięwzięć będzie się odbywać zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE)  
nr 1828/2006 z dn. 8 grudnia 2006 r. W przypadku współfinansowaniu projektów w ramach 
RPO WŚ na lata 2007-2013 wszystkie materiały informacyjno – promocyjne, a takŜe 
dokumentacja związana z realizacją projektu (-ów) będzie zawierać:1  

1. Logo Program Regionalny/Narodowa Strategia Spójności;  

2. Logo Unii Europejskiej, spełniające normy graficzne / określone w załączniku  

I do Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z odwołaniem słownym do Unii 

Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;  

3. Herb województwa świętokrzyskiego z podpisem WOJEWÓDZTWO 

ŚWIĘTOKRZYSKIE; 

4. Hasło RPOWŚ „…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…”.  

Rozmieszczenie obowiązkowych znaków na wszystkich materiałach informacyjno  
- promocyjnych będzie zgodne z Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii 
Spójności 2007-2013.  

Beneficjent projektu współfinansowanego z RPO WŚ zamontuje w momencie 
rozpoczęcia inwestycji tablicę informacyjną i pozostanie ona w widocznym miejscu przez 
cały czas realizacji projektu. Napisy na niej będą wykonane w sposób czytelny i trwały.  

 
 
 
 

8.4 Konsultacje społeczne i współpraca partnerska w ramach 

programu rewitalizacji 
  

 Realizacja zadań zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miejscowości 

Moskorzew na lata 2009 – 2015 wymaga akceptacji społecznej. Nie ulega wątpliwości, Ŝe 

równieŜ skuteczność zapisanych działań zaleŜy w duŜym stopniu od reakcji społeczności 

lokalnej na proponowane projekty. 

                                                 
1 Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 
Publikacja zamieszczona na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 5 sierpnia 2008 roku.  
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W związku z tym public relations Lokalnego Programu Rewitalizacji powinien  

w przystępny sposób prezentować: 

• przyczyny podjęcia działań, 

• spodziewane wskaźniki osiągnięć: produkty, rezultaty, oddziaływania, 

• zalety wybranych wariantów działania. 

Jako public relations moŜna określić sposób wprowadzania projektów, spotkania  

z grupami, których projekty dotyczą oraz minimalizację ewentualnych negatywnych efektów 

planowanych działań. W rezultacie utrzymane powinno zostać zainteresowanie realizacją 

działań (kontrola społeczna), a w jego konsekwencji – ustanowienie i utrzymanie 

wzajemnego zrozumienia między beneficjentami końcowymi Programu, a odbiorcami 

poszczególnych projektów oraz polepszenie społecznego stosunku do działań  

i ukształtowanie mechanizmów poparcia społecznego dla dokumentu. 

 Zasadniczym celem komunikacji społecznej jest uzyskanie współudziału społeczności 

lokalnej w procesie rewitalizacji bowiem niezbędny jest jej aktywny udział  

w programowaniu, decyzjach oraz odpowiedzialności i finansowaniu. Komunikacja społeczna 

ma za zadnie: 

• zapewnić partnerom Programu dostęp do informacji na temat celów  

i problemów rewitalizacji, 

• zainspirować ich do wyraŜania własnych opinii, 

• pobudzić do przedstawiania własnych projektów, które mogłyby być 

współfinansowane z EFRR bądź EFS, 

• nawiązać porozumienie pomiędzy partnerami procesu rewitalizacji  

a Wójtem Gminy, niezbędne do uwzględnienia projektów zgłaszanych przez 

beneficjentów zewnętrznych w stosunku do Gminy w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji. 

 

Na system komunikacji społecznej składają się: 
1. Osoby inicjujące proces komunikowania się – Wójt Gminy oraz członkowie 

Instytucji Zarządzającej. 

2. Osoby odbierające informacje – przede wszystkim partnerzy indywidualni  

i zbiorowi. 

3. Określone informacje:  

- wiadomości wyjaśniające zagadnienie rewitalizacji i potrzebę realizacji LPR, 

-  wiadomości informujące partnerów o bieŜącej realizacji LPR, 
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- wnioski z monitorowania, oceny i aktualizacji, 

- pytania związane z aktualizacją priorytetów lokalnej społeczności  

w odniesieniu do rodzaju działań technicznych i społecznych jakie powinny 

być podejmowane bądź wspierane przez Gminę w ramach rewitalizacji,  

4. Określony sposób komunikowania się: 

- środki komunikacji społecznej bezpośredniej, w szczególności: 

sesje warsztatowe, badania  społeczne przedstawicieli lokalnej wspólnoty, 

spotkania mieszkańców z urzędnikami podczas załatwiania spraw, spotkania 

Wójta Gminy z  mieszkańcami miejscowości, poczta elektroniczna, rozmowy 

telefoniczne,   

- środki komunikacji społecznej pośredniej, w szczególności: relacje 

z dziennikarzami prasy, radia, telewizji (informacja prasowa, konferencje, 

wywiady), ulotki, biuletyny, informatory, wydawnictwa (stałe, cykliczne  

i okazjonalne), strona internetowa Urzędu Gminy oraz informacje 

przekazywane na strony internetowe niezaleŜnych portali, strony internetowe 

jednostek organizacyjnych Gminy. 

 Sprawność i efektywność działania systemu komunikacji społecznej zaleŜy z jednej 
strony od zaangaŜowania, umiejętności, sposobu pozyskiwania, analizowania i oceny 
informacji od mieszkańców, a z drugiej strony od umiejętności doboru form i środków 
przekazywania informacji. 
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     B I B L I O G R A F I A 

 
I. Podstawowe dokumenty.  

1. „Strategia Rozwoju Gminy Moskorzew” 

2. „Plan Odnowy miejscowości Moskorzew” 

3. „Strategia Rozwoju Powiatu Włoszczowskiego” 

4.  „Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku”. 

5. „Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Świętokrzyskim na lata 2006  

– 2014”. 

6. „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013”. 

7. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007  

– 2013”. 

 
II. Dane statystyczne.  

1. Główny Urząd Statystyczny.  

 
III. Źródła internetowe.  

1. www.moskorzew.bip.gmina.pl/www.wikipedia.pl 

2. www.rpo-swietokrzyskie.pl 

3. www.powiat-wloszczowa.pl/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spis wykresów 

Wykres 1. Zestawienie odpowiedzi na pytanie 1. 

Wykres 2. Zestawienie odpowiedzi na pytanie 2. 

Wykres 3. Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców na tle 

województwa świętokrzyskiego. 

Wykres 4. Przyrost naturalny na 10 000 osób w Gminie Moskorzew na tle województwa. 
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Wykres 5. Udział % osób w wieku przedprodukcyjnym na tle województwa świętokrzyskiego. 

Wykres 6. Udział % osób w wieku produkcyjnym na tle województwa świętokrzyskiego. 

Wykres 7. Udział % osób w wieku poprodukcyjnym na tle województwa świętokrzyskiego. 

Wykres 8 Bezrobotni zarejestrowani na 1000 mieszkańców. 

Wykres 9. Dochód Gminy na 1 mieszkańca na tle województwa świętokrzyskiego. 

 

Spis zdjęć 

Zdjęcie 1. Warsztaty dotyczące rewitalizacji w Moskorzewie. 

Zdjęcie 2. Praca w grupach w czasie warsztatów. 

Zdjęcie 3. Tablica informacyjna szlaku „Miejsca Mocy”. 
Zdjęcie 4. Zabytkowy kościół parafialny w Moskorzewie. 
Zdjęcie 5. Murowaniec z oficyną.  
Zdjęcie 6. Murowaniec wraz z częścią zabytkowego parku. 
Zdjęcie 7. Droga gminna prowadząca do kościoła parafialnego. 

 

Spis map 

Mapa 1. PołoŜenie wsi Moskorzew na tle obszaru Natura 2000 – Dolin Górnej Pilicy. 
Mapa 2. Obszary rewitalizowane w Moskorzewie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spis tabel 

Tabela 3. Struktura własnościowa obszaru rewitalizowanego. 

Tabela 2. Ilość oddanych budynków w Gminie Moskorzew w latach 2004 – 2008. 
Tabela 3. Podmioty gospodarcze w Gminie Moskorzew w latach 2004 - 2008. 
Tabela 4. Stan ludności w Gminie Moskorzew. 

Tabela 5. Ruch naturalny w Gminie Moskorzew. 

Tabela 6. Udział ludności według ekonomicznych grup wieku. 

Tabela 7. Migracje w Gminie Moskorzew. 

Tabela 8. Nawiązanie LPR do Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013. 

Tabela 9. Nawiązanie LPR do Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 

2020. 

Tabela 10. Nawiązanie LPR do Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Świętokrzyskim 

na lata 2006-2014. 
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Tabela 11. Nawiązanie LPR do Strategii Rozwoju Powiatu Włoszczowskiego. 

Tabela 4. Nawiązanie LPR do Strategii Rozwoju Gminy Moskorzew. 

Tabela 13. LPR a dokumenty dotyczące polityk w róŜnych sektorach społeczno 
 – gospodarczych. 

Tabela 14. Zestawienie zadań inwestycyjnych. 

Tabela 15. Wskaźniki produktu. 
Tabela 16. Wskaźniki rezultatu. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


