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WSTĘP 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Korczyna na lata 2017-2023 (LPR) to dokument operacyjny 
wskazujący na potrzebę realizacji działań głównie w sferze społecznej oraz dodatkowo w sferze 
przestrzenno-funkcjonalnej i gospodarczej. Realizacja działań pozwoli na niwelowanie zjawisk 
kryzysowych oraz wykorzystanie potencjałów na obszarze rewitalizacji. W konsekwencji pozwoli to na 
wyprowadzenie obszaru ze stanów kryzysowych, co pobudzi ich rozwój społeczno-gospodarczy, 
oddziaływujący w konsekwencji na całą gminę.  

Proces przygotowania LPR poprzedziła diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego 
i rewitalizacji.  

Zarówno diagnoza gminy, jak i Lokalny Program Rewitalizacji zostały opracowane zgodnie z:  

 Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), 

 Założeniami Narodowego Planu Rewitalizacji 2022, 

 Instrukcją Przygotowania Programów Rewitalizacji w Zakresie Wsparcia w Ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 
lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu 
kryzysowego obszarów zdegradowanych. Jest on prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez 
zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane 
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Lokalnego programu 
rewitalizacji. 

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument operacyjny, który posłuży właścicielowi – władzom gminy, 
na uruchamianie mechanizmów oraz realizację przedsięwzięć mających na celu szczególny rodzaj 
interwencji.  

Opracowanie LPR objęte zostało dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014-2020 zgodnie z umową nr RR.II.052.48.3.2016 z Województwem Podkarpackim z 
dnia 12 czerwca 2017 r. 
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I. POGŁĘBIONA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJ I. DIAGNOZA CZYNNIKÓW I 
ZJAWISK KRYZYSOWYCH ORAZ SKALA I CHARAKTER POTRZEB 
REWITALIZACYJNYCH.  

I.1. STREFA SPOŁECZNA  

1.1. Struktura demograficzna i społeczna gminy  

Gmina Korczyna składa się z 7 sołectw: Korczyna, Kombornia, Wola Komborska, Iskrzynia, Krasna, 
Węglówka oraz Czarnorzeki.  

Rysunek 1. Rozkład sołectw w gminie  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie UG Korczyna 

Gminę zamieszkuje 11 448 osób. Największym sołectwem jest Korczyna, gdzie zamieszkuje 6 287 
osób, co stanowi ponad 54% mieszkańców całej gminy. Najmniejszym sołectwem są Czarnorzeki, które 
zamieszkuje 387 osób (0,034% mieszkańców gminy). Wskaźnik dynamiki liczby ludności wskazuje, że 
pomiędzy 2011, a 2015 rokiem w dwóch sołectwach liczba ludności miała tendencję spadkową. Były to 
sołectwa Iskrzynia oraz Wola Komborska. W sołectwie Kombornia i Węglówka wskaźnik był jedynie 
nieznacznie pozytywny. W badanych latach (2011 – 2015) tylko w sołectwie Czarnorzeki wskaźnik 
wykazywał stałą tendencję wzrostową. W pozostałych sołectwach liczba ludności wahała się. W 
pomiędzy 2013 – a 2014 rokiem zanotowano w większości sołectw pozytywną dynamikę zmian liczby 
ludność. Negatywnie na tym tle wyróżnia się sołectwo Kombornia, które jako jedyne odnotowało spadek 
liczby ludności.  
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Tabela 1. Liczba ludności oraz dynamika zmian liczby ludności 

Sołectwo 

Liczba 
ludności 

Dynamika zmian liczby ludności w latach 
Odsetek 

zameldowań 
czasowych 

2015 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2011-2015 2015 

Czarnorzeki 387 101,62 100 102,12 100,52 104,31 1,84% 

Iskrzynia 1254 98,97 99,76 100,64 99,68 99,05 0,72% 

Kombornia 1493 100,2 99,87 99,73 101,08 100,88 1,22% 

Korczyna 6287 100,53 100,43 100,46 99,89 101,32 1,62% 

Krasna 752 100,56 99,45 104,04 100,67 104,74 1,35% 

Węglówka 857 99,53 100,71 100,94 99,3 100,47 2,02% 

Wola Komborska 418 99,29 99,29 100,24 99,76 98,58 0,97% 

Gmina 11448  1,44% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie UG Korczyna 

Rysunek 2. Ludność i dynamika zmian liczby ludności pomiędzy 2011 - 2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie UG Korczyna 

Gminę zamieszkiwało łącznie 1,44% osób zameldowanych na pobyt czasowy. Najwięcej w sołectwie 
Węglówka – 2,02%. Najmniej w Iskrzyni – 0,72%.  
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Rysunek 3. Odsetek osób zamieszkałych czasowo w ogólnej liczbie mieszkańców w 2015 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie UG Korczyna 

Współczynnik feminizacji dla gminy wynosi 103, 85 kobiet na 100 mężczyzn. Najmniejszy zanotowany 
wynosi 87,86 w sołectwie Czarnorzeki. Najwyższy – 106,59 w sołectwie Iskrzynia. Względna 
równowaga mężczyzn i kobiet odnotowana została w sołectwie Węglówka. Współczynnik wynosi – 
100,7.  

Tabela 2. Współczynnik feminizacji w 2015 r. 

Sołectwo Współczynnik feminizacji 

Czarnorzeki 87,86 

Iskrzynia 106,59 

Kombornia 104,24 

Korczyna 105,39 

Krasna 102,7 

Węglówka 100,7 

Wola Komborska 96,24 

Gmina 103,85 

Źródło: opracowanie własne na podstawie UG Korczyna 
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Rysunek 4. Współczynnik feminizacji według sołectw w 2015 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie UG Korczyna 

W 2014 roku współczynnik migracji zarówno w ruchu wewnętrznym jak i zewnętrznym był niezwykle 
wysoki. Jest to bardzo pozytywna dana, jednak biorąc pod uwagę fakt, że np. w 2012 roku saldo migracji 
było ujemne wynik w 2014 roku należy traktować jako anomalię. Potwierdza to wizualizacja na wykresie 
1. Głównym kierunkiem migracji w 2014 był przypływ ludzi z miast (86 osób z 93 zameldowań).  

Tabela 3.  Migracje w ruchu wewnętrznym i zewnętrznym w latach 2011-2014 
Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 

Migracje 
zewnętrzne 

Zameldowania 115 97 101 146 

Wymeldowania 111 116 86 93 

Saldo migracji 4 -19 15 53 

Saldo migracji na 
1000 mieszkańców 

0,4 -1,7 1,4 4,8 

Saldo migracji 
zagranicznych 

0,09 -0,27 -0,36 -0,45 

Migracje 
wewnętrzne 

Zameldowania 110 95 100 146 

Wymeldowania 107 111 81 88 

Saldo migracji 3 -16 19 58 

Saldo migracji na 
1000 osób 

0,3 -1,5 1,7 5,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL 

W badanych latach nie można wskazać jednoznacznej tendencji w przyroście naturalnym. W latach 
2013 oraz 2016 był on ujemny. Odpowiednio -0,3 w 2013 oraz -0,5 w 2015 na 1000 mieszkańców. 
Natomiast w 2014 był on niebywale wysoki 4,9 na 1000 mieszkańców, prawie 5 krotnie większy niż  
w całej wsi. Wraz z dodatnim przyrostem naturalnym spowodowało to pozytywną dynamikę liczby 
ludności pomiędzy 2013 – 2014 rokiem (tabela 1, mapa 2). Należy zwrócić uwagę, że w badanym 
okresie zarówno w przekroju powiatu, jak i gminy liczba urodzeń spada. W  2014 liczba urodzeń na 100 
mieszkańców w 2014 wynosiła 11,7, natomiast w 2014 tylko 9,4. W tym kontekście należy zwrócić 
uwagę, iż dynamika zmian demograficznych w sołectwie Kombornia wykazywała tendencję spadkową, 
co w kontekście niezwykle wysokiego przyrostu naturalnego oraz migracji w całej gminie wydaje się 
tendencją niepokojącą.  Jednocześnie liczba urodzeń w gminie w 2013 roku była niższa niż  
w powiecie. Był to jedyny taki przypadek w badanym okresie. Jednocześnie spada liczba zgonów.  
W 2011 roku zmarło 113 osób, natomiast w 2015 tylko 80.  
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Tabela 4. Przyrost naturalny w gminie w latach 2011-2016 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Urodzenia 117 117 118 130 104 104 

Urodzenia na 1000 
mieszkańców 

10,6 10,6 10,7 11,7 9,4 9,4 

Urodzenia na 1000 
mieszkańców - 

powiat 
10,3 10,19 10,06 9,67 9,58 9,37 

Zgony 113 89 121 86 80 Bd 

Zgony na 1000 
mieszkańców - 

powiat 
9,4 0,63 9,18 8,63 9,34 8,80 

Przyrost naturalny 4 28 -3 44 24 -6 

Przyrost naturalny 
na 1000 

mieszkańców 
0,4 2,5 -0,3 4,9 2,2 -0,5 

Przyrost naturalny 
na 1000 

mieszkańców - 
powiat 

0,9 0,56 0,88 1,05 0,24 0,48 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL 

Mediana wieku w gminie wynosi 39,3 lat (w 2015). Kobiety w gminie są znacznie starsze od mężczyzn. 
Mediana wieku dla kobiet wynosi 40,8 lat, natomiast dla mężczyzn 37,8 lat. Szczegółowe dane 
przedstawia piramida wieku i płci dla 2015 roku.  

W gminie ludność w wieku produkcyjnym stanowi ok. 64% populacji. Najwięcej w sołectwie Krasna – 
ok. 69%. Najmniej w sołectwie Wola Komborska – 61,76%. Najwięcej ludności w wieku 
przedprodukcyjnym jest w sołectwie Czarnorzeki – ok. 22% populacji. Najmniej w Woli Komborskiej – 
19,1%.  W Woli Komborskiej mieszka najwięcej osób w wieku poprodukcyjnym – 18,42%, najmniej  
w Iskrzyni – 14,72%. Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym 
wynosi ok. 25,77%. Najwięcej w Woli Komborskiej – ponad 29%, najmniej w Iskrzyni – 22,89%.  

Tabela 5.  Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w 2015 r. 

Sołectwo 
Ludność w wieku 
przedprodukcyjn

ym 

Ludność w 
wieku 

produkcyjny
m 

Ludność w 
wieku 

poprodukcyjn
ym 

Ludność w 
wieku 

poprodukcyjn
ym w 

stosunku do 
ludności w 

wieku 
produkcyjnym 

Ludność w 
wieku 

nieprodukcyjn
ym na 100 

osób w wieku 
produkcyjnym 

Ludność w wieku 
przedprodukcyjn
ym na 100 osób 

w wieku 
przedprodukcyjn

ym 

Czarnorzeki 21,83% 64,46% 16,71% 25,93% 59,26 77,8 

Iskrzynia 21,01% 64,17% 14,72% 22,89% 55,97 69, 

Kombornia 20,47% 64,26% 16,00% 24,87% 56,66 78, 

Korczyna 19,68% 64,25% 16,89% 26,40% 56,86 86,7 

Krasna 19,78% 68,98% 15,60% 22,49% 51,00 78,9 

Węglówka 19,93% 63,13% 17,66% 28,17% 59,89 88,8 

Wola 
Komborska 

19,10% 61,76% 18,42% 29,62% 60,77 95,1 

Gmina 19,78% 63,75% 16,44% 25,77% 58,96 83,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie UG Korczyna 

Zarówno piramida wieku i płci jak i wskaźniki obciążenia demograficznego są charakterystyczne dla 
społeczeństwa starzejącego się. Niepokoić musi równowaga osób w wieku nieprodukcyjnym  
w stosunku do ludzi w wieku produkcyjnym w sołectwie Krasna.  Wraz z jednym z najniższych  
w gminie wskaźnikiem ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku 
przedprodukcyjnym pokazuje to niebezpieczną tendencję. Mimo to najgorsze wskaźniki notuje się  
w Woli Komborskiej.  
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Rysunek 4. Wskaźnik obciążenia demograficznego w 2015 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie UG Korczyna 

1.2. Stan i struktura bezrobocia  

W gminie Korczyna stopa bezrobocia w 2015 r. wynosiła 6,74%, co oznacza, że na 1000 mieszkańców 
pracy nie ma ok. 43 osoby. Najwyższy poziom bezrobocia notuje się w sołectwie Kombornia, na 1000 
mieszkańców aż 57 nie ma pracy.  Najwięcej osób długotrwale bezrobotnych notuje się również w 
Komborni. Na 1000 mieszkańców aż 31 osób stanowią długotrwale bezrobotni. Również w tym 
sołectwie notuje się najwyższy wskaźnik bezrobotnych bez wykształcenia średniego.  

Tabela 6. Bezrobocie według sołectw w 2015 r. 

Sołectwo 
Wskaźnik liczby osób 
bezrobotnych  na 1000 

mieszkańców 

Wskaźnik liczby osób 
bezrobotnych  powyżej 12 

miesięcy na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik liczby osób 
bezrobotnych bez 

wykształcenia średniego na 
1000 mieszkańców 

Czarnorzeki 41,34 25,84 25,84 

Iskrzynia 39,87 13,56 11,16 

Kombornia 56,93 31,48 29,47 

Korczyna 39,13 21,15 14,63 

Krasna 54,52 27,93 15,96 

Węglówka 42,01 26,84 23,34 

Wola Komborska 43,06 26,32 21,53 

Gmina 42,98 22,89 17,56 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP  
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Rysunek 5. Bezrobocie w gminie wg sołectw w 2015 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PUP 

Stopa bezrobocia w gminie spada. W 2016 rok odnotowano rekordowy spadek bezrobocia o 3 punkty 
procentowe w stosunku do 2015 roku. W 2015 stopa bezrobocia rejestrowego wynosiła 13,6%,  
co stanowi 16,1% wśród kobiet oraz 11,4% wśród mężczyzn.  Natomiast w pozostałych latach stopa 
bezrobocia rejestrowanego była znacznie wyższa i wynosiła ok. 19% w 2012, 18% w 2013 oraz 16% w 
2014 roku.  

Tabela 7. Stopa bezrobocia w gminie 
Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Stopa bezrobocia 9,9 10,4 9,8 8,4 7,1 4,7 

Stopa bezrobocia 
wśród mężczyzn 

8,9 9,1 9,1 7,5 6,0 4,4 

Stopa bezrobocia 
wśród kobiet 

11,1 11,9 10,6 9,4 8,4 5 

Stopa bezrobocia 
rejestrowanego 

18,3% 19,2% 18,2% 16,1% 13,6% b.d 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL 

1.3. Pomoc społeczna i struktura udzielanych świadczeń 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej spada. Należy jednak zaznaczyć, że w gminie  
z pomocy korzysta ok. 10% ludności. W 2011 z pomocy korzystało ponad 11% osób – więcej niż 
przeciętnie w powiecie oraz województwie. W 2012 dane w powiecie oraz gminie były porównywalne  
i wynosiły – 10,8% (nieco mniej niż w województwie – 11%). W 2013 liczba osób korzystających  
z pomocy pozostała niezmienna (przy znaczącym wzroście liczy osób korzystających z pomocy  
w powiecie i województwie). W 2015 tendencja odwróciła się i w gminie Korczyna z pomocy społecznej 
korzystało więcej osób niż w powiece. Należy uznać to za niepokojącą tendencje. Zwłaszcza biorąc po 
uwagę fakt, iż w województwie i powiecie nastąpił wyraźny spadek liczby osób korzystających z pomocy. 
Natomiast w gminie Korczyna pozostał on na takim samym poziome.   

Na 1000 mieszkańców z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 r. korzystało średnio 
34 osoby. Z czego najwięcej w Korczynie – 134 osoby na 1000 mieszkańców. Najmniej w Węglówce – 
1,91 osoby na 1000 mieszkańców. Poniżej średniej gminnej plasuje się jeszcze tylko sołectwo 
Kombornia, gdzie z pomocy korzysta prawie 16 mieszkańców na 1000.  
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Tabela 8. Liczba osób na 1000 mieszkańców korzystających z pomocy społecznej w 2015 r. 

Sołectwo 
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej na 

1000 mieszkańców w 2015 r. 

Czarnorzeki 214,7 

Iskrzynia 48,89 

Kombornia 15,95 

Korczyna 134,37 

Krasna 43,88 

Węglówka 1,91 

Wola Komborska 38,28 

Gmina 34,07 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS  

Rysunek 6. Liczba osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 1000 
mieszkańców w 2015 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS 

Najczęstszą przyczyną, w 2015 r., otrzymywania pomocy społecznej było ubóstwo. Aż 18 na 1000 
mieszańców gminy cierpi z tego powodu. Najwięcej w sołectwie Czarnorzeki oraz Korczyna. Drugą 
najczęściej występującą przyczyną otrzymywania świadczeń w 2015 r. była niepełnosprawność.  
Z tego tytułu z pomocy korzysta ponad 13 osób na 1000 mieszkańców. Najmniej w Węglówce – 0,32 
na 1000 mieszkańców. Najwięcej w Czarnorzekach – 82 osoby na 1000 mieszkańców. Dopiero trzecią 
przyczyną otrzymywania pomocy jest bezrobocie. Najwięcej osób otrzymujących pomoc z tego tytułu 
mieszka w sołectwie Korczyna (ponad 28 na 1000 mieszkańców) oraz Iskrzyni – ok. 20 osób na 1000 
mieszkańców. Należy zwrócić uwagę, iż w sołectwie Czarnorzeki aż 10 osób na 1000 korzysta  
z pomocy z powodu alkoholizmu.  
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Tabela 9. Powody przyznawania pomocy społecznej w 2015 r. 

Wskaźnik powodów przyznawania pomocy na 1000 mieszkańców 

Sołectwo 

POWODY PRZYZNANIA POMOCY 

Ubóstwo Bezrobocie 
Niepełno - 
sprawność 

Długotrwała 
choroba 

Potrzeba 
ochrony 

macierzyństwa 
Alkoholizm 

Trudności w 
przyst. do życia 

po zw. Z 
zakładu 
karnego 

Bezradność w sprawach 
opiek. - wychowa. I rodz. 

Wielodzietnych 

Zdarzenie losowe, 
klęska żywiołowa lub 

ekologiczna 

Czarnorzeki 101,52 84,01 82,85 63,01 10,50 10,50 0,00 21,00 3,50 

Iskrzynia 31,48 20,09 18,75 16,74 2,68 2,68 0,67 4,02 0,00 

Kombornia 10,37 5,58 4,78 4,78 0,80 0,00 0,00 3,19 0,00 

Korczyna 95,61 28,42 69,77 18,09 5,17 7,75 0,00 23,26 0,00 

Krasna 15,96 6,65 18,62 15,96 0,00 2,66 1,33 6,65 0,00 

Węglówka 1,43 0,95 0,32 0,48 0,16 0,32 0,00 0,32 0,00 

Wola 
Komborska 

28,71 19,14 7,18 14,35 0,00 2,39 0,00 2,39 2,39 

Gmina 
Korczyna 

18.,96 12,14 13,19 9,87 1,48 1,83 0,17 3,93 0,35 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS 
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Średnia liczba wniosków na świadczenia programu 500+ w gminie, w 2016 r.,  wynosiła 49,09 wniosków. 
Najwięcej wniosków na 1000 mieszkańców przyjęto w Woli Komborskiej – 64,59 oraz w Krasnej – 65,16.  
Najmniej w Iskrzyni 45,45 oraz w Korczynie – 42,47 wniosków na 1000 mieszkańców.  

Tabela 10. Liczba wniosków w programie 500+ w 2016 r. 

Sołectwo Liczba ludności Wnioski na 1 dziecko 

Liczba wniosków 
przyjętych na 

500+  pierwsze 
dziecko w kwietniu - 

maju 2016 

Liczba wniosków 
przyjętych na 

500+  pierwsze 
dziecko w kwietniu - 
maju 2016 na 1000 

mieszkańców 

Korczyna 6287 41 267 42.47 

Kombornia 1493 16 89 59.61 

Iskrzynia 1254 11 57 45.45 

Węglówka 857 7 53 61.84 

Krasna 752 3 49 65.16 

Czarnorzeki 387 1 20 51.68 

Wola Komborska 418 3 27 64.59 

Gmina Korczyna 11448 82 562 49.09 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Korczyna 

1.4. Bezpieczeństwo mieszkańców  

W gminie popełnianych w 2015 r. było średnio 4,72 przestępstwa na 1000 osób. Najwięcej w Węglówce 
oraz Komborni. Najmniej w Woli Komborskiej, gdzie nie odnotowano żadnego przestępstwa. Najwięcej 
Niebieskich Kart wydano w Krasnej (10,64 na 1000 mieszkańców) oraz Węglówce (11,67 na 1000 
mieszkańców). Najmniej w Iskrzyni – jedynie 0,8 na 1000 mieszkańców.  

Tabela 11. Wskaźnik przestępczości w gminie w 2015 r. 

Sołectwo 
Wskaźnik przestępstwa na 1000 

mieszkańców w sołectwie 

Wskaźnik liczby sporządzonych w 
2015 roku Niebieskich Kart na 1000 

mieszkańców 

Czarnorzeki 5,17 5,17 

Iskrzynia 5,58 0,8 

Kombornia 8,04 6,03 

Korczyna 3,66 4,45 

Krasna 3,99 10,64 

Węglówka 8,17 11,67 

Wola Komborska 0 0 

Gmina 4,72 5,07 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowej Komendy Policji  
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Rysunek 7.Liczba przestępstw oraz niebieskich Kart na 1000 mieszkańców w 2015 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowej Komendy Policji oraz UG Korczyna 

Najczęściej popełnianym przestępstwem było kierowanie pojazdu w stanie nietrzeźwym. W każdym 
sołectwie, w którym odnotowano przestępczość kierowanie pojazdu po spożyciu alkoholu było jedną z 
głównych przyczyn karania ludności. Policja interweniowała również po spowodowaniu wypadków 
samochodowych. W Korczynie i Komborni odnotowano największą „różnorodność” przestępstw.  

Tabela 12. Rodzaje popełnianych przestępstw wg sołectw w 2015 r. 

Sołectwo Typ przestępstwa 
Wskaźnik przestępstwa na 1000 

mieszkańców w sołectwie 

Korczyna 
 

kierowanie samochodem w nietrzeźwości 0.80 

uszkodzenie mienia 0.48 

znęcanie się 0.48 

spowodowanie wypadku drogowego 0.32 

niestosowanie się do orzeczenia sądowego 0.32 

przywłaszczenie mienia 0.32 

Kradzież 0.16 

posługiwanie się cudzym dokumentem 0.16 

kradzież z włamaniem 0.16 

lekkie naruszenie czynności narządów (pobicie) 0.16 

art. 62 ust.1 ustawy o Przeciwdziałaniu narkomanii 0.16 

usiłowani kradzieży z włamaniem 0.16 

Łącznie 3.66 

Kombornia 

uszkodzenie mienia 1.34 

kradzież z włamaniem 1.34 

spowodowanie wypadku drogowego 1.34 

kierowanie samochodem w nietrzeźwości 1.34 

znęcanie się 0.67 

Kradzież 0.67 

Rozbój 0.67 

znieważenie funkcjonariusza publicznego 0.67 

Łącznie 8.04 
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Iskrzynia 

kierowanie samochodem w nietrzeźwości 3.19 

spowodowanie wypadku drogowego 0.80 

Kradzież 0.80 

nieumyślne spowodowanie śmierci 0.80 

Łącznie 5.58 

Węglówka 

kierowanie samochodem w nietrzeźwości 2.33 

znęcanie się 1.17 

spowodowanie wypadku drogowego 1.17 

uszkodzenie mienia 1.17 

kradzież drzewa z lasu 1.17 

art.. 35 Ustawy o Ochronie Zwierząt 1.17 

Łącznie 8.17 

Krasna 

kierowanie samochodem w nietrzeźwości 1.33 

Kradzież 1.33 

kradzież drzewa z lasu 1.33 

Łącznie 3.99 

Czarnorzeki 

kierowanie samochodem w nietrzeźwości 2.58 

zanieczyszczenie środowiska 2.58 

Łącznie 5.17 

Wola 
Komborska 

Łącznie 0.00 

Gmina 4.72 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowej Komendy Policji 

1.5. Edukacja i poziom oświaty  

W gminie Korczyna znajduje się 8 jednostek oświatowych. W tym 4 zespoły szkół – w Korczynie, 
Iskrzyni, Komborni oraz w Węglówce oraz 3 Szkoły Podstawowe w: Krasnej, Czarnorzekach oraz Woli 
Komborskiej, a także 1 Przedszkole Samorządowe. We wszystkich jednostkach zauważyć można małą 
liczbę komputerów z dostępem do Internetu przypadającą na jednego ucznia.  

Tabela 13. Jednostki oświatowe w gminie 

Jednostka oświaty 
Liczba uczniów w jednostce w 2015 

r. (stan na 30.09.2015 r.) 

Liczba 
komputerów z 
dostępem do 

internetu w 2015 
r. 

Liczba uczniów 
nieotrzymujących 
promocji w 2015 r. 

Zespół Szkół w Korczynie SP - 407 Gimnazjum - 209 85 1 (Gim.) 

Zespół Szkół w Iskrzyni SP (w tym OP) - 122 Gimnazjum -54 35 0 

Zespół Szkół w Komborni SP (w tym OP) - 118 Gimnazjum -35 21 0 

Zespół Szkół w Węglówce SP (w tym OP) - 74 Gimnazjum - 35 25 0 

Szkoła Podstawowa w Krasnej SP (w tym OP) - 52 13 1 

Szkoła Podstawowa w Czarnorzekach SP (w tym OP) — 24 12 0 

Szkoła Podstawowa w Woli Komborskiej SP (w tym OP) — 18 6 0 

Przedszkole Samorządowe w Korczynie 182 7 — 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Korczyna 

Szóstoklasiści w gminie osiągają średnie wyniki na sprawdzianie szóstoklasisty. W Szkole Podstawowej 
w Czarnorzekach i Woli Komborskiej pomiędzy 2009 – 2014 nie odbywały się sprawdziany, jednak w 
latach 2002 – 2008 uczniowie tych placówek osiągali dobre i bardzo dobre wyniki.  W całej gminie 
zauważalny jest spadek wyników osiąganych rzez uczniów. Kulminacja nastąpiła w 2012 roku, w którym 
uczniowie osiągali jedynie średnio 57,35%. Najgorzej wówczas wypadła szkoła w Iskrzyni, gdzie średnio 
uczniowie nie uzyskiwali połowy punktów. W 2014 również szkoła w Iskrzeni wypadła znacznie gorzej 
niż przeciętna w gminie. Odmiennie niż uczniowie w Krasnej, gdzie średnio osiągali wynik prawie 80%. 

 

 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KORCZYNA NA LATA 2017-2023                           
 

15 

Tabela 14. Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w poszczególnych latach 

 SP w 
Korczynie 

SP w 
Iskrzyni 

SP w 
Komborni 

SP w 
Węglówce 

SP w 
Krasnej 

SP w 
Czarnorzekach 

SP w Woli 
Komborskiej 

Gmina 

2014 66,55% 55,00% 65,00% 72,20% 79,05% brak sprawdzianu brak sprawdzianu 67,56% 

2013 59,78% 69,08% 54,55% 63,50% 81,10% brak sprawdzianu brak sprawdzianu 65,60% 

2012 58,20% 49,63% 54,18% 55,23% 69,58% brak sprawdzianu brak sprawdzianu 57,35% 

2011 63,63% 67,80% 62,50% 63,28% 66,25% brak sprawdzianu brak sprawdzianu 64,65% 

2010 65,45% 70,90% 55,50% 65,90% 59,25% brak sprawdzianu brak sprawdzianu 63,40% 

2009 58,95% 64,25% 50,78% 74,38% 62,50% brak sprawdzianu brak sprawdzianu 62,18% 

2008 63,85% 61,90% 62,60% 70,73% 55,83% 80,95% 70,83% 66,68% 

2007 70,03% 69,08% 58,80% 70,50% 68,13% 63,00% 75,83% 67,90% 

2006 70,33% 78,00% 68,75% 68,13% 54,18% 82,50% 72,08% 70,55% 

2005 77,65% 73,63% 76,75% 79,28% 74,63% 71,10% 70,00% 74,70% 

2004 60,43% 72,40% 64,03% 75,23% 63,63% 76,00% 62,50% 67,73% 

2003 74,85% 77,63% 71,15% 72,05% 71,45% 69,00% 81,55% 73,95% 

2002 78,93% 68,60% 78,80% 78,58% 77,20% 85,63% 84,00% 78,80% 

Średnia 66,80% 67,53% 63,33% 69,90% 67,90% 75,45% 73,83% 69,25% 

Źródło: opracowanie własne wg. OKE 

1.6. Frekwencja wyborcza 

Frekwencja wyborcza w poszczególnych wyborach w gminie Korczyna była niższa niż średnia 
wojewódzka i powiatowa. W wyborach samorządowych nawet o 5%. Mieszkańcy gminy najchętniej 
głosują w wyborach prezydenckich, najmniej chętnie w wyborach samorządowych. Na tym tle odmienna 
tendencja dominuje w obwodzie nr 4 w Czarnorzekach, gdzie frekwencja w wyborach samorządowych 
była zdecydowanie wyższa niż w pozostałych elekcjach. Negatywnie na tle gminy wyróżnia się obwód 
w Węglówce oraz w Kamborni, gdzie mieszkańcy głosują najmniej chętnie. 

Tabela 15. Frekwencja wyborcza w poszczególnych wyborach 
Lokal wyborczy Samorząd Parlamentarne Prezydenckie 

Województwo 50,62% 50, 43% 55,65% 

Powiat krośnieński 51,03% 48,18% 54,99% 

Gmina 46,93% 49,27% 54,81 

1. Dom Strażaka w Korczynie 49,58% 52,13% 57,54% 

2. Dom Strażaka w Korczynie 47,36% 49,43% 54,22% 

3. ZP w Korczynie 38,97% 50,68% 56,00% 

4. Dom Ludowy w Korczynie - Sporne 56,9% 54,55% 64,01% 

5. Dom Ludowy w Czarnorzekach 67,91% 37,63% 45,95% 

6. Dom Ludowy w Iskrzyni 48,78% 53,92% 56,21% 

7. Dom Strażaka w Komborni 45,73% 46,92% 55,13% 

8. SP w Krasnej 38,55% 42,62% 45,95% 

9. Dom Kultury w Węglówce 36,96% 41% 46,36% 

10. Dom Ludowy w Woli Komborskiej  59,45 % 57,36% 66,57% 

Źródło: opracowanie własne wg. PKW 

1.7. Kapitał społeczny 

Mieszkańcy gminy w 2015 r. średnio czytali 105 książek na 1000 osób. Najmniej w Iskrzyni – tylko 13 
na 1000 osób. Mieszkańcy sołectwa równie niechętnie korzystają z zajęć w bibliotece oraz Gminnym 
Ośrodku Kultury, najwięcej w Kamborni i Korczynie około 133 na 1000 osób. W tych miejscach ludzie 
równie chętnie korzystali z zajęć w bibliotece. Nie zawsze liczba wypożyczeni przekłada się na chęć 
uczestnictwa w zajęciach – w Czarnorzekach na 1000 osób jest średnio 67 wypożyczeni oraz 49 
uczestnictw w zajęciach. Mieszkańcy gminy znacznie częściej korzystają z zajęć w bibliotece niż  
w Ośrodku Kultury.  
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Tabela 16. Wskaźniki aktywności oraz czytelnictwa w 2015 r. 

Sołectwo 

Wskaźnik liczby aktywnych 
czytelników bibliotek (co 

najmniej jedno 
wypożyczenie w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy)  na 
1000 mieszkańców 

Wskaźnik liczby osób 
korzystających z zajęć 

stałych w bibliotece na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik liczby osób 
korzystających z zajęć 
stałych w GOK na 1000 

mieszkańców 

Czarnorzeki 69,77 46,51 38,76 

Iskrzynia 13,56 1,59 23,92 

Kombornia 132,62 40,19 10,05 

Korczyna 133,45 35,95 34,2 

Krasna 73,14 0 46,54 

Węglówka 49,01 12,84 23,34 

Wola Komborska 57,42 16,75 23,92 

Gmina 105 28,3 29,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BIP  

Rysunek 8. Liczba aktywnych czytelników oraz uczestnictwa w zajęciach w ośrodku Kultury w 2015 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BIP 

I.2. SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA I TECHNICZNA 

2.1. Położenie i struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy  

Gmina Korczyna położona jest na południu Polski w województwie podkarpackim w powiecie 
krośnieńskim przy granicy z powiatem brzozowskim. Zajmuje powierzchnię 93 km2. Cechą 
charakterystyczną gminy jest jej górzyste położenie – zwłaszcza jej południowa część. Sołectwo 
Korczyna położne jest na równinie ciągnącej się od Krosna.  Z pozostałych stron ciągną się góry, które 
stanowią wysokie działy w kolanie Wisłoka. Najbardziej charakterystyczne i znane góry to Łysa Góra 
oraz Góra Zamkowa. Równolegle do tych wzgórz usytuowana jest Królewska Góra oraz Czarnorzeki. 
Największą rzeką przepływającą przez gminę jest Wisłok, do którego z prawego brzegu wpływa Ślączak 
oraz liczne potoki. Najbardziej znanym jest Śmierdziaczka. Przez wieś Czarnorzeki oraz Węglówkę 
przepływa Czarny Potok.  



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KORCZYNA NA LATA 2017-2023                           
 

17 

Atutem wsi jest bliskie położenie (ok. 5 km) od Krosna będącego stolicą powiatu. Do miasta prowadzi 
droga 991 przebiegająca przez Krasne, Czarnorzeki oraz Korczynę. Przez Wolę Komborską, 
Kembornię oraz Iskrzynię przebiega droga krajowa E371.  

Gmina jest typowym wiejskim (lub częściowo podmiejskim) ośrodkiem. Warto zaznaczyć jednak, że 
wieś Korczyna w latach 1878 – 1934 posiadała prawa miejskie. W 2009 roku przeprowadzono 
referendum, w którym pytano mieszkańców o przywrócenie praw miejskich. 71% głosujących przy 
frekwencji 35% negatywnie odniosła się do tego pomysłu.  

Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 119 osób/km2. Lasy zajmują 35% powierzchni gminy. Mieszkańcy 
gminy zajmują się działalnością rolniczą oraz turystyczną.   

2.2. Charakterystyka zasobu mieszkaniowego 

W gminie w 2015 r, znajdowało się 3583 budynków mieszkalnych. Najwięcej w Korczynie, najmniej  
w Czarnorzekach. Odpowiada to liczbie mieszkańców w każdym sołectwie. Można zauważyć, że  
w gminie dominuje nowe budownictwo. Przed 1988 powstało ok. 41%  mieszkań. Najwięcej w Kamborni 
– 51,2%. Według danych BDL liczba mieszkań w 2015 wynosiła 3054, natomiast tych wybudowanych 
przed 1988 było 1874, czyli ok. 62%. Przeciętna liczba mieszkań na 1000 mieszkańców jest największa 
w Kamborni – prawie 345 Najmniejsza w Iskrzyni – ok. 300.  

Tabela 17. Liczba budynków w gminie w 2015 r. 

Wyszczególnienie Liczba budynków 
Liczba budynków 

na 1000 
mieszkańców 

Procent budynków 
sprzed 1989 

Czarnorzeki 122 315,24 27% 

Iskrzynia 376 299,84 37% 

Kambornia 515 344,94 51,2% 

Korczyna 1891 300,78 42,6% 

Krasna 246 327,13 23% 

Węglówka 278 324,387 44,6% 

Wola Komborska 155 370,8 38% 

Gmina 3583 327,13 41,65% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ewidencji Budynków  

W badanych latach rośnie powierzchnia użytkowa 1 mieszkania. W 2010 wynosiła ona ok. 82,9m2.  
W 2015 jest to 86,1m2. W związku z tym rośnie powierzchnia użytkowa na 1 osobę od 22,6 w 2010 do 
24,8m2 na osobę. Rośnie również liczba mieszkań na 1000 osób – jest to przeciętnie 287,7 mieszkań 
na 1000 mieszkańców. W każdym mieszkaniu jest przeciętnie 4,5 izby.  

Tabela 18. Charakterystyka zasobu mieszkaniowego 
Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Powierzchnia użytkowa 1 mieszkania 82,9 83,6 84,1 84,7 95,3 86,1 

Powierzchnia na 1 osobę 22,6 22,9 23,5 24, 24,2 24,8 

Mieszkań na 1000 osób 271,9 274,3 279,5 282,8 284,3 287,7 

Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu 4,35 4,36 4,36 4,38 4,4 4,42 

Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie 3,68 3,65 3,58 3,54 3,52 3,48 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL 

2.3. Infrastruktura techniczna 

W gminie Korczyna z roku na rok zwiększa się procent mieszkańców korzystających z infrastruktury 
technicznej. Warto jednak zwrócić uwagę, że w 2015 roku jedynie nieco ponad połowa mieszkańców 
ma dostęp do kanalizacji. Z wodociągów korzysta jedynie 43% ludności. Wciąż 20% mieszkań nie ma 
łazienki. Pod względem infrastruktury technicznej najbardziej dostępnym medium jest dostęp do gazu, 
z którego korzysta ok. 84% mieszkańców. Co ciekawe 2% więcej mieszkańców korzysta z gazu niż ma 
dostęp do łazienki. Jedynie 65% mieszkań jest wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania.  

Tabela 19. Infrastruktura techniczna w gminie 
Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Procent ludności korzystających z wodociągu 34,9% 35,4% 35,3% 35,8% 42,9% 43,6% 

Procent ludzi korzystających z kanalizacji 43,7% 44,7% 43,2% 46,2% 50,9% 52,1% 

Różnica ludzi korzystających z wodociągu i kanalizacji -8,8% -9,3% -7,9% -10,4% -8 % -8,5% 

Procent ludzi korzystających z gazu 83,5% 83,5% 84,6% 84,5% 84,3% 84,1% 

Mieszkania wyposażone w centralne ogrzewanie 63,5% 63,8% 64,6% 65% 65,4% 65,8% 

Mieszkania dostępem do łazienki 81,2% 81,4% 81,8% 82% 82,2% 82,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BIP 
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2.4. Stan dróg w gminie Korczyna 

W gminie łącznie jest prawie 44 km dróg do remontu. Najwięcej w Korczynie – ponad 22 oraz  
w Komborni – ponad 8.  

Tabela 20. Drogi do remontu w 2017r. 

Sołectwo Długość dróg do remontu 

Czarnorzeki 1,645 

Iskrzynia 5,549 

Kombornia 8,397 

Korczyna 22,801 

Krasna 2,424 

Węglówka 2,111 

Wola Komborska 1 

Gmina Korczyna 43.927 

Źródło: opracowanie własne wg. BIP   

Większość dróg wymagających remontu znajduje się w Korczynie. Są to drogi:  

1.    114813R Korczyna - Doliny (ul. Dolińska)     3.200 
2.    114814 R Korczyna - Doliny 1 (ul. Miodowa)    2.310 
3.    114818R Korczyna ul. Słoneczna      0.265 
4.    114822R Korczyna ul. Trębacka      1.019 
5.    114830R Korczyna-Zawiśle-Łazy (łącznik)     0.240 
6.    114832R Korczyna-Zawiśle-Górska Karczma    3.544 
7.    114833R Korczyna-Mroczki ( Pod skarpą)     2512.000 
8.    114837R Korczyna-Olszyny-Burkot ( ul. Poprzeczna)   1.570 
9.    114827R Korczyna Załęże II (ul. Dworska)     1440.000 
10.    114868R Korczyna-łącząca ul. Ogrodową z ul. Poprzeczną (cmentarz) 0.976 
11.    114872R Korczyna-łącząca ul. Bpa Pelczara z ul. Dolińską  0.340 
12.    114874R Korczyna- łącząca ul. Szczepanika z ul. Ogrodową  0.294 
13.    114875R Korczyna ul. Łąkowa      1.070 
14.    114890R Korczyna - Kombonia Graniczna     2.414 
15.    139000R Korczyna boczna od ul. A. Krajowej do Leszczyńskiej  0.536 
16.    114820R Korczyna ul. Brzozowa      0.120 
17.    114816R Korczyna - Leszczyny (ul. Dubiela)    0.240 
18.    114894R Korczyna b. ul. Sporne      0.414 
19.    114895R Korczyna - Rynek 1      0.101 
20.    114855R Posterunek MO – UG      0.080 
21.    139003R Korczyna-boczna od ul. Szeptyckiego – osiedle   0.116 
  
RAZEM KM:         3970.849 

Ponadto remontu wymagają drogi w Kamborni:  

1.    114834R Kombomia-Górska Karczma - Budy Wolskie 
2.    114836R Kombomia - Graniczna 
3.    114839R Kombomia za Kościołem 
4.    114840R Kombomia - Granice Dolne 
5.    114843R Kombomia - cmentarz 
6.    114882R Kombomia - droga osiedlowa 
7.    139008R Kombomia -Potok - Granice Górne 
8.    139010R Kombomia boczna od drogi powiatowej 
9.    139007R Kombomia - boczna od drogi krajowej w Kombomia 

2.5. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

W gminie znajduje się 110 zabytków. Większość z nich – 69 w dwóch sołectwach – Korczyna – 41 oraz 
Kombornia – 28. 
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Tabela 21. Rozmieszczenie zabytków w gminie 

Sołectwo Liczba zabytków Procent ogólnej liczby zabytków w gminie Korczyna 

Czarnorzeki 9 8.18% 

Iskrzynia 8 7.27% 

Kombornia 28 25.45% 

Korczyna 41 37.27% 

Krasna 10 9.09% 

Węglówka 12 10.91% 

Wola Komborska 2 1.82% 
 110 100.00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BIP 

Rysunek 9. Zabytki w gminie 

Źródło: opracowanie własna na podstawie BIP 
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Tabela 22. Zabytki wg sołectw 

Lp. Adres/ lokalizacja 
Nazwa obiektu/ obecna 

funkcja 
Czas powstania 

Nr pozycji w 
rejestrze 

zabytków oraz 
data wpisu 

KORCZYNA 

1 ul. Podzamcze 

Ruiny zamku 
„Kamieniec'' wraz z 

otoczeniem na terenie 
miejscowości Korczyna 

XVI w. 
A-263 z dnia 
20.09.1968r 

2 ul. Rynek 
Kościół parafialny pw. 
N.M P Królowej Polski 

1910 r - 1914 r. 
A-487 z dnia 
21.02.2011 r. 

3 ul. Rynek Ogrodzenie kościelne 
1935r. -decyzja o 
budowie. 1969 r. 
ukończenie bud. 

A-487 z dnia 
21.02.2011r 

4 ul. Zamkowa 15 
Kapliczka z rzeźbą Matki 

Bożej 
XVIII wiek  

5 ul. Podzamcze 23 Kapliczka skalna - krzyż 1866 r.  

6 ul. Podzamcze 23 Kapliczka Echo Lourdes pocz. lat 90 XX w  

7 
ul. Biskupa Pelczara 

34 
Kapliczka skrzynkowa 

drewniana 
1925 r.-1950 r.  

8 
ul. Biskupa Pelczara 

81 
Kapliczka 1775 r.-1825 r.  

9 
ul. Biskupa Pelczara 

1 
Kapliczka z Chrystusem 

Frasobliwym 
1882 r.  

10 
ul. Lipowa ( nr dz. 

2909) 
Kapliczka 1714 r.  

11 ul. Ogrodowa 8 Kapliczka 1903 r.  

12 ul. Ogrodowa 71 Kapliczka z św. Józefem 1906 r  

13 ul. Ogrodowa 53 Kapliczka z Matką Bożą 1830 r.  

14 ul. Pigonia 14 Kapliczka 1900 r.-1925 r.  

15 
ul. Pigonia (przy 

moście w centrum) 
Kapliczka z figurą św. 

Jana Nepomucena 
1841 r. '  

16 ul. Akacjowa 27 Kapliczka z Chrystusem 1808 r.  

17 ul. Akacjowa 32 Kapliczka z Chrystusem 1930 r.  

18 ul. Szczepanika 
Kaplica z Matką Bożą 

Niepokalanego Poczęcia 
(Pani Korczyńska) 

1822 r.  

19 
ul. Szczepanika 
(stary cmentarz) 

Kolumna kamienna 1800 r. - 1825 r.  

20 
ul. Gen. 

Szeptyckiego 72 

Klasztor Zgromadzenia 
Sióstr Sercanek z kaplicą 

klasztorną 
1900r. - 1925r.  

21 
ul. Gen. 

Szeptyckiego 72 

Studnia obok klasztoru 
Zgromadzenia Sióstr 

Sercanek 
1911 r.  

22 
ul. Gen. 

Szeptyckiego 6 
Dom drewniany 
„Doktorówka" 

1875 r.-1899r. 
A-48 z dnia 03 

12.1984r. 

23 
ul. Gen. 

Szeptyckiego 80A 
Kapliczka 1923 r.  

24 ul. Armii Krajowej 90 
Kamienna figura Marii 

Panny 
1911 r.  

25 ul. Zielona 2 Kapliczka z krzyżem 1900r.-1925 r.  

26 ul. Zawiśle 105 
Kapliczka z rzeźbą M B 

Bolesnej 
XV w  
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27 ul. Podzamcze 17 
Kapliczka z figurą Matki 

Bożej z Dzieciątkiem 
1841 r.  

28 ul. Podzamcze 68 Dom drewniany Dom drewniany 
A-9 z dnia 

19.08.1999r. 

29 ul. Zamkowa 30 
Kapliczka skrzynkowa 
wisząca z figurą św. 

Antoniego 
1772 r.  

30 ul. Miodowa 3 Kapliczka 1890 r.-1910r  

31 ul. Dolińska 24 Kapliczka 1885 r.  

32 ul. Miodowa 6 
Kapliczka z figurami 

Jezusa Chrystusa, św. 
Antoniego, św. Józefa 

1910 r.  

33 ul. Lipowa 78 
Kapliczka z drewnianą 

rzeźbą Chrystusa 
pocz. XX w  

34 ul. Sporne 128 
Kapliczka z figurą 

Madonny z Dzieciątkiem 
1863 r.  

35 ul. Zielona Kapliczka pocz. XX w. ,  

36 ul. Ogrodowa 
Cmentarz 

rzymskokatolicki 
1850 r.  

37 ul. Wierzbowa Cmentarz żydowski 1800r. - 1945r 
A-307 z dnia 
28.02.1994 r. 

38 ul. Szczepanika 
Cmentarz 

rzymskokatolicki 
1750r. - 1850r.  

39 ul. Spółdzielcza Park 1890 r.  

40 ul. Podzamcze 
Tablica pamiątkowa 
poświęcona Oldze i 

Andrzejowi Małkowskim 
2009 r  

41 ul. Armii Krajowej 
Pomnik Młodych 

Bohaterów Korczyny 
1975 r.  

42 ul. Szczepanika 

Pomnik z tablicą 
upamiętniającą śmierć 

jeńców polskich w 
Katyniu, Charkowie i 

Twerze 

2010 r.  

KOMBORNIA 

1 

Przy dr. gminnej 
Kombornia-Granice 
Dolne Kombornia 

291 

Kapliczka 1900r. - 1925r.  

2 
Przy dr. gminnej 

Kombornia-cmentarz 
Kombornia 33 

Kapliczka z Matką Bożą 1890 r. -191 Or.  

3 
Kombornia - Góra 

(przy kościele) 
Kapliczka 1775r. - 1825r  

4 

Przy dr powiatowej 
Olszyny-Jabłonica 
Polska Kombornia 

73 

Kapliczka św. Tekli 1807 r.  

5 

Przy dr. powiatowej 
Olszyny-Jabłonica 
Polska Kombornia 

86 

Kapliczka z Matką Bożą 1925r - 1950r.  

6 

Przy dr powiatowej 
Kombornia-Budy 

Komborskie 
Kombornia 550 

Kapliczka św. Rozalii 1900r. - 1925r.  

7 

Przy dr. powiatowej 
Kombornia-

Jabłonica Polska 
Kombornia 105 

Kapliczka św. Floriana 1775r. -1825r.  
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8 

Przy drodze gm. 
Górska Karczma-

Budy Wolskie 
Kombornia 430 

Kapliczka z wizerunkiem 
Chrystusa 

Ukrzyżowanego 
1907r.  

9 Kombornia centrum 
Kościół parafialny pw. M 

B Pocieszenia 
1930r. -1932r. 

A-209 z dnia 
04.09.1990r. 

10 
Przy dr. powiatowej 

Kombornia-
Jabłonica Polska 

Spichlerz dworski 1775r. -1799r. 
A-557 z dnia 
30.09.1971r. 

11 
Przy dr. powiatowej 

Kombornia-
Jabłonica Polska 

Oficyna folwarczna 1850r. -1899r. i 
A-557 z dnia 
30.09.1971 r. 

12 
Przy dr. powiatowej 

Kombornia-
Jabłonica Polska 

Stajnia dworska 1875r -1899r. 
A-557 z dnia 
30.09.1971r. 

13 

Przy dr. powiatowej 
Kombornia-

Jabłonica Polska 
Kombornia 1 

Dwór 1750r. -1799r. 
A-557 z dnia 
30.09.1971 r. 

14 

Przy dr. powiatowej 
Kombornia-

Jabłonica Polska 
Kombornia 1 

Kaplica dworska 1890 r. 
A-557 z dnia 
30.09.1971r 

15 Kombornia centrum 
Dzwonnica kościelna 

przy kościele paraf. pw. 
M B. Pocieszenia 

1930r. -1939r.  

16 

Przy drodze 
powiatowej 
Kombornia-

Jabłonica Polska 
Kombornia 18 

Kapliczka 1901 r.  

17 Kombornia centrum 
Figura Pana Jezusa 
dźwigającego krzyż 

1934 r.  

18 

Przy dr. gminnej 
Kombornia-Granice 
Dolne Kombornia 

300 

Kapliczka 1899 r.  

19 

Przy dr. powiatowej 
Kombornia-Dół-

Kombornia (nr dz. 
559) 

Kapliczka skrzyniowa na 
drewnianym krzyżu 

1967 r.  

20 

Przy drodze 
Kombornia-Budy 
Komborskie, W. 
Komborska 130 

Kapliczka z figurą św. 
Rozalii 

pocz XX w.  

21 
Przy drodze gm. 

Kombomia-Granice 
Dolne (nr. dz. 809/2) 

Kapliczka z figurą matki 
Bożej 

1917 r.  

22 
Przy dr. krajowej 

Radom-Barwinek Nr 
9 (nrdz. 1279/4) 

Kapliczka św. Jana na 
Źródle 

1875r. - 1899r.  

23 
Przy dr. powiatowej 

Kombornia-
Jabłonica Polska 

Park dworski 1790 r. 
A-557 z dnia 
30.09.1971 r. 

24 
Przy drodze gm. 
Cmentarz -Dwór 

Cmentarz 
rzymskokatolicki 

1825 r.  

25 Kościół parafialny 
Tablica pamiątkowa 

żołnierzom AK 
1991 r.  

26 
Kaplica na 
cmentarzu 
parafialnym 

Tablica pamiątkowa 
kapelanowi AK 

2002 r.  
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27 
Kaplica na 
cmentarzu 
parafialnym 

Tablica pamiątkowa 
poświęcona 

mieszkańcom Woli 
Komborskiej 

pomordowanym na 
Syberii 

1999 r.  

28 
Kaplica na 
cmentarzu 
parafialnym 

Tablica pamiątkowa 
poświęcona kapel. PPAN 

w 50 rocznicę 
męczeńskiej śmierci 

1999 r. k  

CZARNORZEKI 

1 

Przy dr. Korczyna-
Zawiśle-Górska 

Karczma, 
Czarnorzeki 80 

Kapliczka z figurką Matki 
Bożej 

I poł XIX w..  

2 

Przy dr. 
wojewódzkiej 

Krosno-Lutcza, 
Czarnorzeki 9 

Kapliczka 1950 r.-1975 r.  

3 

Przy dr. powiatowej 
Krosno- Głębokie-

Czarnorzeki-
Jasienica Rosielna 

Cerkiew 1900r. -1925r  

4 

Przy dr. powiatowej 
Krosno-Głębokie-

Czarnorzeki-
Jasienica Rosielna 

(nr dz. 469) 

Kapliczka z wizerunkiem 
matki Bożej z 
Dzieciątkiem 

1890 r.  

5 

Przy dr. powiatowej 
Krosno-Głębokie-

Czarnorzeki-
Jasienica Rosielna 
(przed kościołem), 

Czarnorzeki 50 

Kapliczka św. Jana 
Chrzciciela 

1875r. - 1900r.  

6 

Przy dr. powiatowej 
Krosno-Głębokie-

Czarnorzeki-
Jasienica Rosielna 

(za kościołem), 
Czarnorzeki 53 

Kapliczka 1890r - 1910r.  

7 

Przy dr. powiatowej 
Krosno-Głębokie-

Czarnorzeki-
Jasienica Rosielna 

Kapliczka II poł XIX w  

8 
Przy dr. gminnej 

Czarnorzeki-Dział 
Cmentarz greckokatolicki 1875r. - 1943r.  

9 
Przy dr. gminnej 

Czarnorzeki-Dział 
Cmentarz 

rzymskokatolicki 
1975 r.  

WĘGLÓWKA 

1 
Przy dr. powiatowej 
Węglówka-Wysoka 

Strzyżowska 
Cerkiew 1898 r. 

A-164 z dnia 12 
10.1989 r. 

2 

Przy dr. powiatowej 
Węglówka-Wysoka 

Strzyżowska, 
Węglówka 125 

Kapliczka 1834 r.  

3 

Przy dr. powiatowej 
Węglówka-Wysoka 

Strzyżowska 
Węglówka 138 

Kapliczka 1890r. —191 Or.  
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4 
Przy dr. gminnej 

Węglówka-Ślepówka 
Węglówka 181 

Kapliczka 1891 r.  

5 

Przy dr. powiatowej 
Węglówka-Wysoka 

Strzyżowska (w 
polach) 

Kapliczka 1831 r. i  

6 
Przy dr. gm. 

Węglówka-Ślepówka 
Węglówka 196 

Kapliczka koniec XIX w  

7 

Przy dr. powiatowej 
Węglówka-Wysoka 

Strzyżowska, 
Węglówka 132A 

Kapliczka II poł XIX w  

8 

Przy dr. powiatowej 
Węglówka-Wysoka 

Strzyżowska, 
Węglówka 80 

Kapliczka koniec XIX w  

9 

Przy dr. powiatowej 
Węglówka-Wysoka 

Strzyżowska 
(Węglówka-Dół po 

prawej stronie) 

Kapliczka koniec XIX w  

10 

Przy dr. powiatowej 
Węglówka-Wysoka 

Strzyżowska 
(Węglówka-Dół po 

lewej stronie) 
Węglówka 20 

Kapliczka koniec XIX w  

11 
Przy dr. gminnej- na 

cmentarz 
Cmentarz greckokatolicki 

/ rzymskokatolicki 
1800 r.  

12 Obok cerkwi Cmentarz protestancki 1800r. -1875r.  

KRASNA 

1 
Przy drodze 

wojewódzkiej 
Krosno-Lutcza 

Cerkiew 1912 r. 
A-249 z dnia 
04.01.2008 r 

2 
Przy dr wojewódz. 

Krosno-Lutcza (Mała 
Krasna nr dz 465/2) 

Kapliczka 1908 r.  

3 

Przy dr. 
wojewódzkiej 

Krosno-Lutcza, 
Krasna 125 

Kapliczka 1890r. - 191 Or.  

4 

Przy drodze 
wojewódzkiej 

Krosno-Lutcza, 
Krasna 56 

Kapliczka z krzyżem z 
wizerunkiem 

Ukrzyżowanego 
1890r. —191 Or.  

5 

Przy drodze 
wojewódzkiej 

Krosno-Lutcza, 
Krasna 42A 

Kapliczka z Chrystusem 
Frasobliwym 

1885 r.  

6 

Przy drodze 
wojewódzkiej 

Krosno-Lutcza, 
Krasna 34 

Kapliczka 1890r. -191 Or.  

7 

Przy drodze 
wojewódzkiej 

Krosno-Lutcza, 
Krasna 147C 

Kapliczka z Matką Bożą 1999 r.  

8 
Przy dr. gminnej 
Krasna-Podsady 

Kapliczka koniec XIX w.  
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9 
Ogród plebański 
(przy kościele) 

Kapliczka 1888 r.  

10 
Przy dr. gminnej 
Krasna-cmentarz 

Cmentarz greckokatlicki / 
rzymskokatolicki 

1800 r.  

ISKRZYNIA 

1 ul. Ogrodowa 12 Kapliczka św. Marcina 1800 r.  

2 ul. Podkarpacka 95 Kapliczka 1919 r.  

3 ul. Szkolna 101 Kapliczka 1900r. - 1925r.  

4 ul. Szkolna 16 Figura Chrystusa 1918 r.  

5 ul. Podkarpacka 18 Kapliczka 1850r. - 1900r. t  

6 ul. Słoneczna 4 Kapliczka 1875r. - 1899r  

7 ul. Słoneczna 79 Kapliczka 1890r. - 1920r.  

8 ul Słoneczna 134 
Kapliczka z figurką św. 

Antoniego 
1830 r.  

WOLA KOMBORSKA 

1 

Skrzyżowanie dr. 
krajowej Radom-

Barwinek z dr. gminą 
W. Komborska-

Działy Wola 
Komborska 103 

Kapliczka skrzynkowa 1900r. - 1925r.  

2 

Przy dr. powiatowej 
Wola Jasienicka - 
Budy Komborskie 
Wola Komborska 

141 

Kapliczka skrzynkowa I poł. XX w  

Źródło: opracowanie własne na podstawie GEZ  

 

 

I.3. STREFA GOSPODARCZA 

3.1. Podmioty REGON 

W gminie Korczyna na 1000 mieszkańców w 2015 roku przypadało 37,12 przedsiębiorstwa. Największa 
liczba przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców przypada w Czarnorzekach – jest ich prawie 70. Najmniej 
w Węglówce – jedynie 21. Również w Komborni, Iskrzyni oraz Krasnej liczba przedsiębiorstw jest niższa 
niż średnia gminna.  

Tabela 23. Wskaźniki podatników prowadzących działalność gospodarczą w 2015 r. 

 
Sołectwo 

Wskaźnik liczby podatników prowadzących działalność 
gospodarczą na 1000 mieszkańców w 2015 roku 

Czarnorzeki 69,77 

Iskrzynia 27,91 

Kombornia 28,13 

Korczyna 41,36 

Krasna 29,26 

Węglówka 21 

Wola Komborska 50,24 

Gmina 37,12 

Źródło opracowanie własne na podstawie bazy Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 
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Rysunek 10. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej 

I.4. SKALA I CHARAKTER POTRZEB REWITALIZACYJNYCH  

4.1. Eternit 

W gminie w 2015 r. przypadało średnio 180 miejsc na 1000 mieszkańców, w których występowały 
substancje stanowiące szczególne zagrożenie dla środowiska – eternit. Najwięcej w Komborni – ponad 
313 oraz Woli Komborskiej – ponad 392 na 1000 mieszkańców. Najmniej w Korczynie – jedynie 123 na 
1000 mieszkańców.  

 

Tabela 24. Wskaźnik miejsc występowania eternitu w 2015 r. 

Sołectwo 
Wskaźnik miejsc występowania substancji 

stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska 
(eternit) na 1000 mieszkańców 

Czarnorzeki 227,39 

Iskrzynia 191,39 

Kombornia 313,46 

Korczyna 123,59 

Krasna 271,28 

Węglówka 147,02 

Wola Komborska 392,34 

Gmina 180,56 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BIP 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KORCZYNA NA LATA 2017-2023                           
 

27 

Rysunek 11. Liczba budynków z elementami eternitowymi na 1000 mieszkańców w 2015 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BIP  

4.2. Tereny zielone i ochrona przyrody 

Na terenie gminy Korczyna znajdują się dwa rodzaje terenów zielonych. 5 % stanowią tereny zielone. 
W przeliczeniu na 1000 mieszkańców zajmują one powierzchnię 0,41km2. Drugim rodzajem terenów 
zielonych są obszary prawnie chronione. Na 1000 mieszkańców przypada ich aż 6,31 km2.  

Tabela 24. Rodzaje terenów zielonych na terenie gminy 

Lp. Rodzaj zieleni w gminie Korczyna 
Powierzchnia 

(km2) 

Procent 
powierzchni 

gminy 
Korczyna 

(km2) 

Wskaźnik 
powierzchni 

(km2) na 1000 
mieszkańców 

1 Tereny zielone w gminie Korczyna 4.6433 5% 0.41 

2 Obszary prawnie chronione w gminie Korczyna 72.211 78% 6.31 

Źródło: opracowanie własne na podstawie geoserwis GDOŚ 

Na terenie gminy znajduje się Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, który usytuowany jest 
głównie w sołectwie Węglówka oraz Krasna oraz otulina parku. Na obszarze Czarnorzecko-
Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego zajmującego centralną część Pogórza zainwentaryzowano 
ogółem 14 jaskiń oraz 13 sztolni. Wśród obiektów jaskiniowych przeważają na terenie parku jaskinie 
erozyjno - wietrzeniowe w formie wysokich i wąskich korytarzy. Najciekawszymi i największymi 
obiektami są tzw. „Mohutna Szczelina” o długości 21 m oraz „Jaskinia Garaż” mająca 14 m długości, 
obie w Czarnorzekach. Spośród 13 sztolni, 11 z nich zlokalizowanych jest w masywie Królewskiej Góry 
od strony Węglówki oraz 2 na zboczach Suchej Góry nad Czarnorzekami. Są działalnością niegdyś 
górniczej działalności mieszkańców Węglówki i Czarnorzek tzw. Zamieszańców. Wydobywali oni 
gruboziarnisty piaskowiec ciężkowicki, doskonały materiał do obróbki na nagrobki, krzyże  
i kapliczki przydrożne, elementy budowlane itp. 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KORCZYNA NA LATA 2017-2023                           
 

28 

Rysunek 12. Formy ochrony przyrody 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie geoserwis GDOŚ 

Na terenie gminy usytuowanych jest 9 pomników przyrody w tym 1 pomnik ożywiony – drzewo oraz  
4 nieożywione. W 1953 pomnikiem przyrody uznano dąb szypułkowy „Poganin” w Węglówce. Jego 
obwód wynosi 891 cm. Jego nazwa wywodzi się z legendy mówiącej, że został on posadzony jeszcze 
przed chrystianizacją Polski. Za pomnik przyrody uznano także „Wodospad Trzy Wody” w Komborni 
oraz „Źródło Mieczysław” w Czarnobrzegach. 

Pozostałe pomniki przyrody znajdują się w Woli Komborskiej i są to skały: 3 skałki na „Łupnej Górze; 
grupa 6 skałek na wzgórzu Trzeci Dział, grupa 15 skałek w południowej części „lasu pałek” oraz skała 
na piaskowej grze zwana „Maczugą”, a także źródełka wody siarkowej – „Bartłomiej” w Wolo 
Komborskiej iraz „Bogumiła” w Komborni. 

4.3. Zagrożenia 

W 2016 roku w województwie powstał raport na temat stanu środowiska w powiecie krośnieńskim. Na 
jego podstawie wyróżniono szereg wskazań dla gminy. Dwa najważniejsze zagrożenia to jakość wód 
oraz powietrza.  

Na terenie gminy badano jakość wód Wisłoka. Jego potencjał ekologiczny oceniono jako umiarkowany, 
a stan chemiczny jako dobry. Jednak JCWP oceniono jako zły. JCWP są to jednolite części wód 
powierzchniowych, czyli m.in.: strugi, strumienie, potoki, rzeki, kanały lub ich części.  
W Iskrzyni wyznaczony jest punkt poboru wody pitnej (ppk Wsłok – Iskrzynia). Badane elementy 
biologiczne oceniono na poziomie III klasy. Stan ekologiczny oceniono w klasie II (wskaźnikiem 
decydującym był selen). Pomimio spełnienia norm JCWP oceniono na Zły z uwagi na umiarkowany 
potencjał ekologiczny i na zły stan wód w obszarach chronionych.  

Na zagrożenia wynikające ze stanu środowiska wpływ miał przede wszystkim bliskie położenie dużego 
miasta (Krosna) Dlatego mieszkańcy gminy zamieszkujący przy granicy z Krosnem są najbardziej 
narażeni na niekorzystny wpływ bonzo(a)pirenu. Średnio roczne stężenie benzenu  
w sołectwie Korczyna nie przekracza dopuszczalnej wartości 2% - jest jednak na granicy tej wartości. 
Również poziom arsenu jest na granicy wartości granicznych. Jednak największym problemem 
dotykającym całą gminę są pyły zawieszone. 
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Na terenie gminy Korczyna stan jakości powietrza należy określić jako dobry. Jedynie w południowej 
części występują przekroczenia pyłów PM 2,5. 

Rysunek 13. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie powiatu krośnieńskiego 
w 2014 r. – wyniki modelowania  

 

Źródło: STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO NA PODSTAWIE WYNIKÓW 
DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO KONTROLNEJ WIOŚ W RZESZOWIE 

I.5. WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO 

5.1. Metodyka badania 

W dniach od 19 stycznia 2017do 23 lutego 2017 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe  

w ramach projektu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Korczyna na lata 2017-2023”. Badanie 

było realizowane za pomocą papierowych kwestionariuszy do samodzielnego wypełniania PAPI (ang. 

Paper and Pencil Interview). Ankietę wypełniło 455 osób.  

Celem badania było poznanie opinii mieszkańców Gminy Korczyna na temat aktualnych potrzeb  

w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu 

ich ożywienie społeczno-gospodarcze. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane 

działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 

prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie lokalnego programu rewitalizacji. 

Obszar zdegradowany to obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji 

negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego 

poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym. Jest to obszar charakteryzujący się ponadto: problemami gospodarczymi (np. 

niski poziom przedsiębiorczości), środowiskowymi (np. zanieczyszczenie środowiska), przestrzenno-

funkcjonalnymi (np. niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną  

i społeczną) i technicznymi (np. zły stan techniczny budynków). 

5.2. Próba 

W badaniu wzięło udział łącznie 455 osób, wśród których przeważały kobiety (55,2%). Jeśli chodzi  

o wiek, najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale od 25-44 lat (43,7%). Na kolejnych miejscach 
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znalazły się osoby w przedziale wiekowym 45-64 lat (39,8%),  20-24 lata (8,4%). Najmniej liczną grupę 

stanowiły osoby poniżej 20 roku życia (1,8%). 

Pełna informacja o cechach demograficznych respondentów znajduje się na wykresach poniżej. 

Wykres 1. Płeć respondentów 

 
Źródło: Badanie ankietowe PAPI 

Wykres 2. Wiek respondentów 

 
Źródło: Badanie ankietowe PAPI 

Jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy, najliczniejszą grupę stanowili pracujący – w tym na etacie lub 
jako przedsiębiorcy (64,6%). Natomiast najmniej osób, które wzięły w badaniu ankietowym to emeryci i 
renciści (11%).  

Wykres 3. Status zawodowy respondentów 

 
Źródło: Badanie ankietowe PAPI 

 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KORCZYNA NA LATA 2017-2023                           
 

31 

Najliczniejszą grupę ankietowanych stanowili mieszkańcy Korczyny (39,8%), Komborni (25,5%) oraz 
miejscowości Iskrzynia (10,8%).  

Wykres 4. Miejsce zamieszkania 

 
Źródło: Badanie ankietowe PAPI 

5.3. Wyniki badania 

Pierwsze pytanie w ankiecie dotyczyło ogólnej opinii mieszkańców na temat życia w gminie. 
Z odpowiedzi wyłania się w miarę optymistyczny obraz – łącznie odpowiedzi „bardzo dobrze” i „dobrze” 
udzieliło ponad 40% ankietowanych (44,4%). 12,3% ankietowanych stwierdziło że w Gminie Korczyna 
mieszka się źle lub bardzo źle. 

Wykres 5. Ogólna ocena życia w gminie 

 
Źródło: Badanie ankietowe PAPI 

Następnie kwestia ta została pogłębiona o wskazanie najważniejszych problemów społecznych, 

gospodarczych oraz problemów związanych ze środowiskiem naturalnym, zagospodarowaniem 

przestrzennym i stanem infrastruktury technicznej oraz ich lokalizacji w Gminie Korczyna.  

W zakresie problemów społecznych Gminy Korczyna, za najważniejsze problemy uznano bezrobocie 

(54,7%), niewielką aktywność mieszkańców (45,9%), a także uzależnienia (32,7%). 
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Tabela 25. Wskazanie najpoważniejszych problemów społecznych Gminy Korczyna 

Problemy liczba % 

Bezrobocie 249 54,7% 

Brak aktywności mieszkańców 209 45,9% 

Uzależnienia 149 32,7% 

Niski poziom zaufania w społeczeństwie 134 29,5% 

Ubóstwo 103 22,6% 

Wandalizm 49 10,8% 

Niski poziom wykształcenia mieszkańców 47 10,3% 

Wykluczenie społeczne 44 9,7% 

Przemoc w rodzinie 40 8,8% 

Przestępczość 20 4,4% 

Bezdomność 7 1,5% 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI 

Wykres 6. W których sołectwach/osiedlach występują Państwa zdaniem problemy społecznych?  

 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI 

Ankietowani najczęściej wskazywali miejscowości Kombornia, Korczyna i Węglówka jako miejsca  
o największym natężeniu problemów społecznych.  

W pytaniu pogłębionym dotyczącym lokalizacji, ankietowani wskazywali ul. Rynek, ul. Górską  
i ul. Ogrodową. 

Wykres 7. W których sołectwach/osiedlach występują Państwa zdaniem problemy środowiskowe?  

 
Źródło: Badanie ankietowe PAPI 

Najliczniejsze odpowiedzi to miejscowość Korczyna (51,4%), na kolejnych miejscach znalazły się 
Kombornia (37,6%) oraz Węglówka (28,8%). W pytaniu pogłębionym wskazywano najczęściej Sporne, 
ul. Brzozową, ul. Spółdzielczą, okolice parku w Korczynie, okolice szkół oraz tereny przylegające do 
drogi wojewódzkiej DW 991. 
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Wykres 8. W których sołectwach/osiedlach występują Państwa zdaniem problemy gospodarcze? 

 
Źródło: Badanie ankietowe PAPI 

Respondenci najczęściej wskazywali Kombornię (43,1%) oraz Wolę Komborską (39,1%) 
i Czarnorzeki (37,1%). W pytaniu otwartym sygnalizowano także niedostateczną liczbą sklepów i lokali 
usługowych oraz słaby dostęp do służby zdrowia. 

Wykres 9. W których sołectwach/osiedlach występują Państwa zdaniem problemy przestrzenno-
funkcjonalne? 

 
Źródło: Badanie ankietowe PAPI 

Najczęściej wskazywaną miejscowością była Wola Komborska (43,1%), Kombornia (39,1%) oraz 
Węglówka (33,6%). Ponadto ankietowani po raz kolejny sygnalizowali słaby dostęp do służby zdrowia. 
Zwrócono także uwagę na ul. Dolińską i Łazy. 

Wykres 10. W których sołectwach/osiedlach występują Państwa zdaniem problemy techniczne? 

 
Źródło: Badanie ankietowe PAPI 

Ankietowani najczęściej wskazywali Wolę Komborską (42,4%) oraz Kombornię (38,9%). Sygnalizowano 
także brak sieci kanalizacyjnej i światłowodowej oraz słaby dostęp do internetu radiowego. W 
odpowiedziach otwartych pojawiły się ulice: Spokojna, Podkarpacka, Szeptyckiego, Pigonia i Dolińska.   

Następnie poproszono ankietowanych o wskazanie tych grup społecznych, które ich zdaniem powinny 
być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych w Gminie Korczyna. Respondenci mogli wskazać 
więcej niż jedna grupę. W odpowiedziach wskazano przede wszystkim na osoby bezrobotne (36,3%) 
oraz na młodzież (34,7%) i rodziny z małymi dziećmi (33%).  
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Wykres 11. Wskazanie grup społecznych, które powinny być głównymi odbiorcami działań 
rewitalizacyjnych w Gminie Korczyna 

 
Źródło: Badanie ankietowe PAPI 

I.6. WYNIKI WARSZATU DIAGNOSTYCZNEGO 

W dniu 24.03.2017 r. odbył się warsztat diagnostyczny, którego celem była identyfikacja obszarów 
problemowych wraz ze wskazaniem głównych problemów jakie na nich występują. 
W trakcie warsztatu uczestnikom warsztatów została przedstawiona tematyka rewitalizacji oraz zostały 
przedstawione podstawowe definicje. Następnym etapem warsztatu była prezentacja wstępnych 
wyników analizy diagnostycznej. Po prezentacji uczestnicy w grupach identyfikowali obszary 
problemowe. 

 w sferze społecznej: 

 wysoki poziom bezrobocia; 
 niska aktywna społeczna mieszkańców; 
 słaba dostępność wydarzeń kulturalnych; 
 brak miejsca i oferty spędzania wolnego czasu dla seniorów; 
 niewystarczające bezpieczeństwo w ruchu drogowym – niewystarczająca ilość 

chodników, oświetlenie itp. – Kombornia; 
 brak miejsca i oferty spędzania wolnego czasu dla młodzieży; 
 brak lokalnej izby poświęconej pamięci wybitnych mieszkańców Komborni; 

 w sferze gospodarczej: 

 ograniczona dostępność usług bytowych na terenie całej gminy; 
 brak zaplecza gastronomicznego w niektórych miejscowościach gminy; 
 zbyt mało obiektów handlowych w niektórych miejscowościach - szczególnie dotyczy 

to miejscowości Kombornia, Wola Komborska i Czarnorzeki; 
 ograniczenia infrastrukturalne - niepełna dostępność infrastruktury technicznej 

umożliwiającej inwestycje gospodarcze. 

 w sferze środowiskowej: 

 spalanie śmieci w paleniskach domowych i na zewnątrz przy domach; 
 brak kanalizacji w części miejscowości Kombornia; 
 wałęsające się psy; 
 szkody powodowane przez dziką zwierzynę; 
 duża ilość pokryć dachowych z eternitu; 
 niski poziom wykorzystania OZE; 

 w sferze przestrzenno-funkcjonalnej: 

 brak planu zagospodarowania przestrzennego poza Korczyną; 
 niewystarczająca liczba miejsc w przedszkolu; 
 brak żłobków na terenie całej gminy; 

33%

19.1%

34.7%

29%28.1%

36.3%

28.8%

20.7%

Rodziny z małymi dziećmi

Dzieci

Młodzież

Seniorzy

Osoby niepełnosprawne

Osoby bezrobotne

Osoby zagrożone ubóstwem i
wykluczeniem społecznym

Osoby zagrożone patologiami
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 ograniczona dostępność specjalistycznej opieki zdrowotnej i niedpłatnych usług 
rehabilitacyjnych; 

 słabo rozwinięta komunikacja publiczna – szczególnie dotyczy to miejscowości 
Kombornia, Wola Komborska i Korczyna Podzamcze; 

 niewystarczający standard techniczny parkingu komunalnego w Komborni; 
 brak urządzonych ścieżek pieszo-rowerowych; 
 brak toalet publicznych w miejscach szczególnie uczęszczanych; 
 niewystarczająca dostępność sygnału internetowego - szczególnie dotyczy to 

miejscowości Kombornia i Wola Komborska; 
 brak dostępu sieci światłowodowej w znaczącej części gminy; 
 tereny przyszkolne wymagające zagospodarowania do celów rekreacyjnych i 

wypoczynkowych; 
 plac zabaw wymagający remontu (nawierzchnia); 
 konieczność rewitalizacji obiektów zabytkowych. 

 w sferze technicznej: 

 niewykorzystane pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia; 
 niedostateczne rozwiązania techniczne (wysoka energochłonność) części obiektów 

komunalnych – Dom Kultury;  
 niska funkcjonalność niektórych obiektów komunalnych – Dom Kultury; 
 brak mieszkań socjalnych; 
 niewykorzystane obiekty komunalne (np. Kombornia: stary Dom Ludowy; obiekt po-

sklepowy). 

I.7. DELIMITACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I DO REWITALIZACJI  

Powyższa diagnoza pozwoliła na przeprowadzenie delimitacji obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. 
W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji nastąpiło w oparciu o identyfikację 
wskaźników, które są mniej korzystne niż średnia dla gminy. Dodatkowo wyznaczając obszar 
zdegradowany i rewitalizacji uwzględniono wyniki badań społecznych oraz jakościowych. Zgodnie z 
Instrukcją dotyczącą przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz preferencji dla projektów 
mających na celu przywrócenie ładu przestrzennego problemem pierwszoplanowym dla podjęcia 
programu rewitalizacji jest wskazanie obszaru zdegradowanego, na którym zidentyfikowano 
destrukcyjne procesy społeczne, przestrzenno-funkcjonalne, gospodarcze oraz środowiskowe, które 
doprowadziły do jego trwałej degradacji.  

Podstawą wyznaczenia obszaru zdegradowanych i rewitalizacji jest analiza wskaźników we wszystkich 
sferach tj. w społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. 
Wskaźniki wykorzystane do delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przedstawiono 
w diagnozie poniżej. 

Następnym krokiem po wyliczeniu wskaźników jest normalizacja wskaźników w każdej ze sfer w oparciu 
o następujący wzór: 

𝑊𝑛 =
𝑊𝑤 −𝑊ś𝑟

𝜎
 

Gdzie: 

Wn – wskaźnik wystandaryzowany, 

Ww – wartość wskaźnika dla miejscowości, 

Wśr – średnia arytmetyczna wskaźnika dla gminy, 

σ – odchylenie standardowe wskaźnika. 

Normalizacja wskaźnika oznacza jego odchylenie od jego wartość średniej dla miasta, która zawsze 
wynosi 0. Wartości znormalizowanych wskaźników mogą przyjmować wartości dodatnie lub ujemne. 
Wskaźniki dodatnie wskazują, które obszary w mieście są zdegradowane w poszczególnych 
zagadnieniach, wartości ujemne natomiast wskazują na korzystniejszą sytuację na poszczególnych 
jednostkach. Normalizując wskaźniki należy również uwzględnić specyfikę wskaźników, tzn. im niższa 
wartość wskaźnika tym większy poziom degradacji, należy pomnożyć go przez (-)1. 
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Analiza wskaźników syntetycznych we wszystkich sferach umożliwia porównanie jego wartości dla danej 
miejscowości. Wysokie wartości wskaźnika syntetycznego w każdej sferze dla danej miejscowości 
świadczą o jego dużym poziomie degradacji. Następnym krokiem jest zsumowanie wartości ze 
wszystkich sfer – wyliczenie wskaźnika sumarycznego.  

Jako obszar zdegradowany wskazuje się wszystkie jednostki analityczne, które mają wartość dodatnią 
w sferze społecznej oraz co najmniej wartość dodatnią w jednej z pozostałych sfer.  

Jako obszar rewitalizacji wskazuje się jednostki analityczne, które spełniają cechy jednostek 
zdegradowanych, a dodatkowo wartość wskaźnika sumarycznego jest najwyższa. Wyznaczone obszary 
rewitalizacji -  miejscowość Kombornia. 

W procesie delimitacji użyto następujących wskaźników. 

W sferze społecznej: 

 Wskaźnik liczby osób bezrobotnych  na 1000 mieszkańców, 

 Wskaźnik liczby osób bezrobotnych  powyżej 12 miesięcy na 1000 mieszkańców, 

 Wskaźnik liczby osób bezrobotnych bez wykształcenia średniego na 1000 mieszkańców, 

 Wskaźnik liczby aktywnych czytelników bibliotek (co najmniej jedno wypożyczenie w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy)  na 1000 mieszkańców, 

 Wskaźnik liczby osób korzystających z zajęć stałych w bibliotece na 1000 mieszkańców, 

 Wskaźnik liczby osób korzystających z zajęć stałych w GOK na 1000 mieszkańców, 

 Liczba rodzin korzystających z pomocy GOPS ogółem, 

 Wskaźnik przestępstwa na 1000 mieszkańców w sołectwie, 

 Wskaźnik ilości sporządzonych w 2015 roku Niebieskich Kart na 1000 mieszkańców. 

W sferze gospodarczej: 

 Wskaźnik liczby podatników prowadzących działalność gospodarczą na 1000 mieszkańców  
w 2015 roku. 

W sferze środowiskowej: 

 Wskaźnik miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla 
środowiska (eternit) na 1000 mieszkańców. 

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej: 

 Procent budynków sprzed 1989r. 

W wyniku standaryzacji  uzyskano następujące wyniki dla poszczególnych sfer, które prezentowane są 
w tabeli poniżej.  

Tabela 26. Wartości wskaźników wystandaryzowanych 

Miejscowość Sfera społeczna 
Sfera 

gospodarcza 
Sfera 

środowiskowa 
Sfera przestrzenno-

funkcjonalna i techniczna 

Czarnorzeki 0,38 -1,85 0,56 0,44 

Iskrzynia -2,30 0,61 0,41 0,70 

Kombornia 3,92 0,59 0,93 1,06 

Korczyna -4,71 -0,18 0,11 0,84 

Krasna 1,35 0,53 0,75 0,34 

Węglówka 3,53 1,01 0,21 0,89 

Wola Komborska -2,19 -0,71 1,27 0,72 

Źródło: opracowanie własne 

Zgodnie z przyjętą metodyką za obszar zdegradowany uznano miejscowości: Czarnorzeki, Kombornia, 
Krasna i Węglówka. Obszar zdegradowany obejmuje powierzchnię  59,16km2, co stanowi 63,96% oraz 
zamieszkiwany jest przez 3489 mieszkańców, co stanowi 30,4% całej populacji gminy. 

W związku z tym, że obszar zdegradowany przekracza wskaźniki dotyczące 30% ludności oraz 20% 
powierzchni gminy, obszar rewitalizacji został wyznaczony w miejscowości, która odznacza się zarówno 
najwyższą wartością wskaźnika syntetycznego w sferze społecznej oraz pozostałych sferach. 
Najwyższa wartość wg przyjętych kryteriów występuje w miejscowości Kombornia. 

Obszar rewitalizacji zajmuje 14,57km2, co stanowi 15,77% powierzchni całej gminy oraz zamieszkiwany 
jest przez 13% mieszkańców. 
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Rysunek 14. Granice obszaru zdegradowanego i rewitalizacji 

 
Źródło: opracowanie własne 

Wskaźniki referencyjne 

Zgodnie instrukcją przygotowywania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”, 
wyznaczony obszar rewitalizacji powinien charakteryzować  się również gorszymi wskaźnikami od 
zawartych w instrukcji wartości referencyjnych obliczonych dla województwa podkarpackiego. Należało 
wykazać, że wyznaczony obszar rewitalizacji zgodnie z Wytycznymi Ministra charakteryzuje się 
minimum  4  wskaźnikami z kategorii: Demografia, Rynek pracy, Pomoc społeczna, Edukacja, Podmioty 
gospodarcze, Bezpieczeństwo publiczne, Uwarunkowania przestrzenne, Integracja społeczna, 
Ochrona środowiska, których wartości są niższe niż od wartości referencyjnych dla województwa 
podkarpackiego, przy czym maksymalnie jest to 1 wskaźnik z każdej kategorii. 

Poniższa tabela przedstawia zestawianie wyników wskaźników dla obszaru rewitalizacji ze wskaźnikami 
referencyjnymi dla województwa podkarpackiego. Obszar rewitalizacji w Komborni spełnia warunek 
posiadania minimum 4 wskaźników (maksymalnie po 1 wskaźniku z każdej kategorii) gorszych niż 
wartości referencyjnych dla województwa podkarpackiego w następujących kategoriach:. integracja 
społeczna, edukacja, ochrona środowiska, podmioty gospodarcze. Obszar rewitalizacji kwalifikuje się 
zatem do wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020. 

Tabela 27. Ze zestawianie wyników wskaźników dla obszaru rewitalizacji ze wskaźnikami referencyjnymi 
dla województwa podkarpackiego 

Obszar/wskaźnik 

Kategoria: integracja 
społeczna 

Kategoria: 
edukacja 

Kategoria: ochrona 
środowiska 

Kategoria: podmioty 
gospodarcze 

Frekwencja w wyborach 
do organów stanowiących 

jednostek samorządu 
terytorialnego: rady 
gminy, na terenie 

województwa 
podkarpackiego 

Wyniki 
egzaminów 
6-klasisty 

Odsetek ludności 
korzystającej z sieci 

kanalizacyjnej 

Liczba nowo 
zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych 
w rejestrze REGON w 

przeliczeniu na 100 osób 
wg faktycznego miejsca 
zamieszkania – obszar 

wiejski 

Obszar rewitalizacji 
45,73%  
(2014 r,) 

61,4% 
(2015 r.) 

40,62%  
(2014 r.) 

0,54  
(2014 r.) 

Wskaźnik referencyjny 

Województwo 
Podkarpackie 

50,87%  
(2014 r.) 

67,7%  
(2015 r.) 

68,7% 
(2014 r.) 

0,6 
(2014 r.) 
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Źródło: Opracowanie własne 

W wyniku analizy danych wskaźnikowych oraz badań społecznych i jakościowych na wyznaczonym 
obszarze zidentyfikowano ostatecznie następujące problemy. 

Tabela 28. Zidentyfikowane problemy na obszarze zdegradowanym i rewitalizacji 
Sfera Zidentyfikowane problemy 

Społeczna 

 niskie wyniki wśród uczniów kończących szkołę podstawową; 

 najwyższy w gminie poziom bezrobocia; 

 niska aktywna społeczna mieszkańców; 

 słaba dostępność wydarzeń kulturalnych; 

 brak zorganizowanego miejsca i oferty spędzania wolnego czasu 
dla seniorów; 

 brak miejsca i oferty spędzania wolnego czasu dla młodzieży; 

 brak lokalnej izby poświęconej pamięci wybitnych mieszkańców 
Komborni. 

Przestrzenno-funkcjonalna i 
techniczna 

 słabo rozwinięta komunikacja publiczna; 

 brak żłobka; 

 niewystarczająca liczba miejsc w przedszkolu; 

 ograniczona dostępność specjalistycznej opieki zdrowotnej  
i nieodpłatnych usług rehabilitacyjnych; 

 niewystarczający standard techniczny parkingu komunalnego  
w Komborni; 

 brak urządzonych ścieżek pieszo-rowerowych; 

 brak toalet publicznych w miejscach szczególnie uczęszczanych; 

 niewystarczająca dostępność sygnału internetowego; 

 brak dostępu sieci światłowodowej; 

 tereny przyszkolne wymagające zagospodarowania do celów 
rekreacyjnych i wypoczynkowych; 

 plac zabaw wymagający remontu; 

 konieczność rewitalizacji obiektów zabytkowych. 

 niewykorzystane pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia; 

 brak mieszkań socjalnych; 

 niedostateczne rozwiązania techniczne (wysoka energochłonność) 
części obiektów komunalnych – Dom Kultury;  

 niska funkcjonalność niektórych obiektów komunalnych – Dom 
Kultury; 

 niewykorzystane obiekty komunalne (stary Dom Ludowy; obiekt po-
sklepowy); 

 niewystarczające bezpieczeństwo w ruchu drogowym – 
niewystarczająca ilość chodników, oświetlenie itp. – Kombornia. 

Środowiskowa 

 nieekologiczne praktyki mieszkańców (np. spalanie śmieci  
w paleniskach domowych); 

 zanieczyszczenie środowiska ze względu na brak kanalizacji  
w części miejscowości; 

 wałęsające się psy; 

 duża ilość pokryć dachowych z eternitu; 

 niski poziom wykorzystania OZE. 

Gospodarcza 

 ograniczona dostępność usług bytowych oraz brak zaplecza 
gastronomicznego; 

 zbyt mało obiektów handlowych; 

 mała przedsiębiorczość mieszkańców. 
Źródło: Opracowanie własne 

W związku z tym, iż na obszar rewitalizacji powinien również charakteryzować się potencjałami, 
w procesie pracy dokonano ich identyfikacji. Zidentyfikowane potencjały znajdują się w poniższej tabeli. 
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Tabela 29. Zidentyfikowane potencjały na obszarze zdegradowanym i rewitalizacji 

Zidentyfikowane potencjały: 

 walory przyrodniczo-krajobrazowe;  

 zasoby dziedzictwa kulturowego; 

 niewykorzystane obiekty w zasobie komunalnym; 

 przestrzenie publiczne do zagospodarowania i udostępnienia; 

 aktywność lokalnych liderów. 

Źródło: Opracowanie własne 

I.8. SKALA I CHARAKTER POTRZEB REWITALIZACYJNYCH 

Osiągnięcie wizji będzie możliwe jeżeli gmina sprosta większości zidentyfikowanym potrzebom 
rewitalizacyjnym. Identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych nastąpiła w oparciu o przeprowadzoną 
diagnozę, w tym badania społeczne ilościowe i jakościowe oraz przeprowadzoną wizję lokalną.  

Zidentyfikowane potrzeby rewitalizacyjne: 

 w sferze społecznej: 

 aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych; 
 poprawa wyników nauczania w szkole podstawowej; 
 zwiększenie aktywności i integracji społecznej; 
 zwiększenie dostępności oferty kulturalnej; 
 rozwinięte różne formy opieki i aktywizacji osób starszych; 
 poprawa stanu bezpieczeństwa; 
 stworzenie miejsca i oferty spędzania wolnego czasu dla młodzieży; 
 stworzenie lokalnej izby poświęconej pamięci wybitnych mieszkańców Komborni. 

 w sferze przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej: 

 poprawa stanu infrastruktury około-drogowej 
 urządzanie ścieżek pieszo-rowerowych; 
 poprawa dostępności sygnału internetowego; 
 zagospodarowanie i udostępnienie niewykorzystanych terenów przyszkolnych do celów 

rekreacyjnych i wypoczynkowych; 
 remont placu zabaw; 
 zwiększenie dostępności specjalistycznej opieki zdrowotnej i nieodpłatnych usług 

rehabilitacyjnych; 
 zwiększanie dostępności opieki przedszkolnej; 
 rewitalizacja obiektów zabytkowych. 
 wykonanie odpowiednich prac budowlanych, poprawa funkcjonalności i zagospodarowanie 

niewykorzystanych pomieszczeń i obiektów będących w zasobie komunalnym  celem 
nadania nowych lub przywrócenia pierwotnych funkcji społecznych, kulturalnych   
i gospodarczych; 

 sferze gospodarczej: 

 wzrost przedsiębiorczości mieszkańców; 

 w sferze środowiskowej: 

 poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców; 
 realizacja programu usuwania eternitu; 
 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej; 
 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  
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II. OPIS POWIĄZAŃ LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI 
STRATEGICZNYMI GMINY , W TYM STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY, STUDIUM 
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY, STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  ORAZ MOF 
KROSNO 

Lokalny Program Rewitalizacji to jeden z podstawowych programów operacyjnych gminy. Planowane 
działania w ramach LPR powinny wpisywać się w rozwojową politykę prowadzoną przez Gminę oraz 
wizję, która przedstawia pożądany efekt całego procesu. Jednocześnie planowane działania 
rewitalizacyjne powinny być spójne z założeniami głównych dokumentów planistycznych 
i strategicznych obowiązujących w gminie.  

Strategia Rozwoju Gminy Korczyna do roku 2025 

Strategia Rozwoju Gminy Korczyna do roku 2025 to jeden z podstawowych dokumentów planowania 
rozwoju gminy. Dokument ten został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Korczyna nr IX/82/15 z dn. 
20.10.2015 r. 

W dokumencie została dokonana analiza sytuacji społeczno-gospodarczej całej gminy, wykonano 
analizę SWOT, a także określono misję, która brzmi następująco: Jesteśmy gminą położoną na terenie 
Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, u podnóża Rezerwatu Prządki, „Zamku 
Kamieniec” gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy i inwestorzy z zewnątrz w oparciu o wieloletnie tradycje, 
z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego tworzą warunki dla zapewnienia wysokiej 
jakości życia i dla siebie oraz wypoczynku dla gości i turystów. 

Strategia określa także wizję rozwojową obejmującą obszary, w których zajdą pozytywne przemiany, tj. 
sfery i określa dla nich cele strategiczne: 

Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców. 

1. Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców 

Obszar: Potencjały i zasoby Gminy. 

2. Zasoby techniczne zapewniające podniesienie poziomu życia mieszkańców  
i umożliwiające zrównoważony rozwój 

3. Zrównoważony ład przestrzenny 
4. Poprawa stanu środowiska naturalnego 
5. Zachowane i wykorzystane zasoby dziedzictwa kulturowego 
6. Rozwinięty kapitał ludzki i społeczny 

Obszar: Gospodarka i promocja Gminy. 

7. Wzrost potencjału gospodarczego gminy 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Korczyna na lata 2017-2023  jest spójny z następującymi celami 
strategicznymi i operacyjnymi wyznaczonymi do realizacji w ramach Strategii Rozwoju Gminy Korczyna 
do roku 2025. 

Tabela 30. Cele strategiczne i operacyjne spójne z celami LPR dla Gminy Korczyna 
Cele strategiczne Cele operacyjne 

1. Poprawa poziomu i jakości życia 
mieszkańców 

 Poprawa sytuacji materialnej mieszkańców 

 Poprawa dostępu do usług w zakresie wsparcia osób 
niepełnosprawnych, starszych, wykluczonych społecznie oraz 
będących w potrzebie 

 Poprawa warunków w placówkach oświatowych i   dostępności 
różnorodnych form opieki nad dziećmi 

 Poprawa dostępności edukacyjnej dla osób dorosłych 

 Atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu 

 Podniesienie poziomu aktywności społecznej i integracji 
mieszkańców 

2. Zasoby techniczne zapewniające 
podniesienie poziomu życia 
mieszkańców i umożliwiające 
zrównoważony rozwój 

 Poprawa dostosowania budynków i budowli komunalnych do 
obowiązujących norm i standardów 

 Rozwinięta infrastruktura turystyczna i rekreacyjna 

 Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa 

3. Zrównoważony ład przestrzenny 
 Poprawa atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej 

oraz estetyki gminy 
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4. Poprawa stanu środowiska 
naturalnego 

 Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

 Uporządkowana gospodarka odpadami 

 Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa 

 Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza 

5. Zachowane i wykorzystane 
zasoby dziedzictwa kulturowego 

 Poprawa stanu technicznego zabytków 

6. Rozwinięty kapitał ludzki i 
społeczny 

 Wzrost aktywności społecznej 

7. Wzrost potencjału 
gospodarczego gminy 

 Rozwój i wzrost konkurencyjności sektora mikro i MŚP 

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Korczyna do roku 2025 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Korczyna na lata 2016-2020 

Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Korczyna na lata 2016-2020 została 
przyjęta Uchwałą Nr XI/114/15 Rady Gminy Korczyna z dnia 17 grudnia 2015 roku. 

Opracowany dokument wskazuje niezaspokojone potrzeby, kluczowe kwestie społeczne z jakimi 
borykają się mieszkańcy gminy Korczyna, wytycza także kierunki działań na rzecz niwelowania zjawisk 
społecznie niepożądanych i negatywnych. 

Strategia rozwiązywania problemów pomocy społecznej zorientowana jest na rozszerzenie 
i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi 
zajmującymi się pomocą społeczną oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki 
społecznej jak: oświata, służba zdrowia, sądownictwo. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Korczyna na lata 2017-2023  jest spójny z następującymi celami 
strategicznymi wskazanymi w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Korczyna na 
lata 2016-2020: 

 wspieranie bezrobotnych w poszukiwaniu pracy, 

 przeciwdziałanie i eliminowanie negatywnych skutków psychospołecznych bezrobocia, 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych, 

 zwiększenie aktywności życiowej ludzi starszych poprzez pomoc w łagodzeniu trudności 
wynikających z wieku i stworzenie uczestnictwa w życiu społecznym. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna 

Studium jest wykładnią polityki przestrzennej jaką władze Gminy Korczyna realizują w odniesieniu do 
obszaru gminy i jest kwalifikowany jako akt kierownictwa wewnętrznego obowiązujący w układzie władz 
samorządowych gminy. Studium służy jako merytoryczna podstawa do opracowania planów 
miejscowych i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego 
podejmowanych poza obszarami objętymi planami miejscowymi. 

Informacje i koncepcje zawarte w Ustaleniach Studium są wykorzystywane w negocjacjach z władzami 
rządowymi dotyczącymi gospodarki przestrzennej na terenie gminy. Studium również służy promocji 
rozwoju gminy. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Korczyna na lata 2017-2023  jest spójny z: 

 kierunkami ochrony wartości i zasobów środowiska przyrodniczego; 

 kierunkami i zasadami ochrony dóbr kultury i krajobrazu; 

 kierunkami i zasadami rozwoju turystyki i rekreacji; 

 kierunkami rozwoju i zasadami gospodarki przestrzennej dotyczących obszarów 
zainwestowania; 

 kierunkami rozwoju infrastruktury technicznej. 

 kierunkami rozwoju infrastruktury społecznej. 

Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno (MOF Krosno)  

Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno (MOF Krosno) określa w szerokim zakresie 
wspólne, uzgodnione cele rozwojowe i strategiczne kierunki działań gmin tworzących obszar 
funkcjonalny, ściśle ze sobą współpracujących. W strategii jest zapis, że rozwój społeczno– 
gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno związany jest z podejmowaniem wielu 
wyzwań rozwojowych, wśród których należy między innymi - rewitalizację obszarów zdiagnozowanych 
jako obszary zdegradowane na terenie poszczególnych gmin MOF.  Celem strategicznym współpracy 
gmin wchodzących w obszar jest: Zrównoważony rozwój MOF Krosno, bazujący na lokalnym potencjale, 
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sprzyjający poprawie jakości życia mieszkańców. W skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno, 
zwanego dalej MOF Krosno, wchodzą następujące podmioty: 1) Miasto Krosno – rdzeń MOF, 2) Gmina 
Jedlicze, 3) Gmina Chorkówka, 4) Gmina Korczyna, 5) Gmina Krościenko Wyżne, 6) Gmina Miejsce 
Piastowe. 

Opracowana Strategia MOF w liście priorytetowych programów inwestycyjnych wskazuje m.in. cel 
operacyjny DZIAŁANIE 1.3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służące poprawie jej estetyki i 
funkcjonalności.   

Realizacja powyższego celu odbędzie się poprzez zapisane w dokumencie przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne. Zapisy LPR stanowią uszczegółowienie założeń polityki strategicznej rozwoju gminy. 
Dlatego też Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno (MOF Krosno) jest komplementarna 
z celami LPR. 
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III. OPIS WIZJI STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI 

Wizja przedstawia pożądany obraz rzeczywistości, który ma być osiągnięty poprzez realizację działań 
zapisanych w LPR. Jest ona opisem wizerunku obszaru rewitalizacji w przyszłości, przy założeniu 
wystąpienia korzystnych uwarunkowań. Wizja jest możliwie szczegółową „fotografią” stanu i sytuacji 
obszaru rewitalizacji w 2023 roku. Jest to koncepcja, która powinna być motywująca, sformułowana 
w sposób pozytywny, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań. Jest ukierunkowana prognostycznie, 
tak więc wskazuje generalny kierunek jej rozwoju.  

Podsumowując, wizja stanowi wzorzec określający stan i tożsamość obszaru rewitalizacji po realizacji 
zapisów LPR.  

Wizja obszaru rewitalizacji w Gminie Korczyna to: 

Kombornia to bezpieczne miejsce zamieszkałe przez aktywną społeczność o silnych więzach 
społecznych, utożsamiającą się ze swoją małą ojczyzną i jej dziedzictwem kulturowym. 

Kombornia posiadając rozwinięty techniczny i zachowany potencjał ekologiczny oferuje dostęp 
do różnorodnych usług społecznych świadczonych w zrewitalizowanych, nowoczesnych i 

funkcjonalnych obiektach oraz dobry dostęp funkcjonalnych i estetycznych przestrzeni 
publicznych stanowiących miejsca rekreacji i wytchnienia. 

Przedstawiona Wizja odnosi się do zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji. 
Odpowiada na problemy opisane w diagnozie oraz wskazane w pogłębionej analizie obszaru 
rewitalizacji. Jest odpowiedzią na to, jak mieszkańcy chcieliby widzieć Gminę po przeprowadzonych 
działaniach rewitalizacyjnych. Kluczowym zagadnieniem jest zniwelowanie zjawisk kryzysowych oraz 
wykorzystanie potencjału obszaru rewitalizacji w celu podniesienia jakości życia mieszkańców.  
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IV. CELE REWITALIZACJI ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM  KIERUNKI DZIAŁAŃ 
SŁUŻĄCYCH ELIMINACJI  LUB OGRANICZENIU NEGATYWNYCH ZJAWISK 

Wizja przedstawia pożądany stan obszarów rewitalizacji w przyszłości. Aby jego osiągnięcie było 
możliwe konieczne jest wyznaczenie celów rewitalizacji, które będą kierunkowały podejmowane 
działania. Poniżej prezentowana jest zakładana struktura rezultatów LPR.  

Rysunek 15. Struktura rezultatów LPR 

 

Cel nadrzędny rewitalizacji: 

Obszar rewitalizacji to miejsce bezpieczne i przyjazne jego mieszkańcom z dobrymi warunkami do 
zamieszkiwania oraz aktywności i integracji społecznej, zawodowej i kulturalnej. 

Wyznaczony cel nadrzędny kierunkuje proces wyprowadzania obszaru rewitalizacji ze stanu 
kryzysowego. Wynika on ze zidentyfikowanych problemów i potrzeb rewitalizacyjnych i ma przyczynić 
się do odnowy oraz ożywienia podobszarów rewitalizacji. Powinien być on realizowany wspólnie  
z wszystkimi interesariuszami LPR.  

Interesariuszami LPR zgodnie z Ustawą o rewitalizacji są:  

 mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty 
zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, 

 inni mieszkańcy Gminy Korczyna,  

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym 
organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 

 organy władzy publicznej. 

Cele rewitalizacji wskazują na rezultaty o kluczowym znaczeniu oraz długiej perspektywie czasowej. 
Ukierunkowują działania, których zadaniem jest wyprowadzanie obszaru rewitalizacji ze stanu 
kryzysowego, a w rezultacie poprawy jego sytuacji, co w konsekwencji przekłada się na całą gminę. 
Uszczegółowieniem celów strategicznych są cele operacyjne i przypisane im kierunki działań.  

Cele operacyjne wskazują na sposób osiągnięcia celów strategicznych w zakresie przedsięwzięć 
właściwych dla wychodzenia z sytuacji kryzysowej obszaru rewitalizacji.  

Wizja

Cel nadrzędny rewitalizacji

Podsystem społeczny

Cele strategiczne

Cele operacyjne

Kierunki działań

Podsystem przestrzenno-
funkcjonalny

Cele strategiczne

Cele operacyjne

Kierunki działań

Podsystem środowiskowy

Cele strategiczne

Cele operacyjne

Kierunki działań

Podsystem gospodarczy

Cele strategiczne

Cele operacyjne

Kierunki działań
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Przedsięwzięcia rewitalizacyjne odnoszą się do zidentyfikowanych na etapie diagnozy i jej pogłębienia 
problemów oraz potencjałów obszarów rewitalizacji. Skupiają się na priorytetach rewitalizacji, jakimi jest 
poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez zintegrowane działania w podsystemach: 
społecznym, przestrzenno-funkcjonalnym i gospodarczym. 

Cele wyznaczone w poszczególnych podsystemach zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

Tabela 31. Struktura celów strategicznych i operacyjnych w poszczególnych podsystemach 

Podsystem Cele strategiczne Cele operacyjne 

Społeczny 

1. Aktywizacja społeczno-
kulturalna mieszkańców 
oraz przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu 

1.1. Aktywizacja i promocja zaangażowania 
społecznego mieszkańców 

1.2. Likwidacja koncentracji zjawisk społecznych 
poprzez niwelowanie przyczyn wykluczenia 
społecznego - integracja międzyludzka i 
międzypokoleniowa mieszkańców 

1.3. Poprawa dostępu do oferty kulturalnej  

1.4. Podwyższony poziom wyników nauczania 

Przestrzenno-
funkcjonalny  
i techniczny 

 

2. Poprawa estetyki, 
funkcjonalności  
i zagospodarowania 
centrum obszaru 
rewitalizacji  

2.1. Poprawa stanu infrastruktury technicznej  
i budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej 
z wykorzystaniem  niezagospodarowanych 

2.2. Zagospodarowanie i udostępnienie przestrzeni 
publicznych na cele rekreacji, sportu i wypoczynku 

Środowiskowy 
3. Poprawa stanu 

środowiska naturalnego 
3.1. Ograniczenie źródeł zanieczyszczenia środowiska 

Gospodarczy 

 

4. Aktywizacja 
gospodarcza  
i zawodowa 
mieszkańców 

4.1. Podniesienie i rozszerzenie kwalifikacji 
zawodowych mieszkańców oraz wzrost ich 
przedsiębiorczości 

Źródło: Opracowanie własne 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji zostały wyznaczone 4 cele strategiczne w czterech podsystemach. 
Wyznaczone cele skupiają się na niwelowaniu zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych oraz 
wzmacnianiu istniejących potencjałów. 

Podsystem społeczny 

Aspekt społeczny jest priorytetowy w procesie prowadzenia rewitalizacji, dlatego też niezwykle ważne 
jest jego uwzględnienie we wszystkich wyznaczonych celach, które będą służyły osiągnięciu 
sformułowanej wizji obszaru po przeprowadzonym procesie rewitalizacji.  

Na etapie diagnozy zidentyfikowane z zostały problemy społeczności obszaru rewitalizacji w aspekcie 
społecznym w różnych kategoriach. Pierwsza dotyczy funkcjonowania lokalnej społeczności, w której 
najważniejszymi zjawiskami wymagającymi interwencji są bezrobocie oraz niska aktywność społeczna, 
które silnie oddziałują na poziom integracji społecznej, w tym również międzypokoleniowej. 

Drugą kategorią problemową dotyczącą społecznego aspektu rewitalizacji jest życie kulturalne 
mieszkańców, wśród których do największych zagrożeń zaliczyć można ograniczoną ofertę kulturalną, 
brak miejsc i oferty spędzania wolnego czasu dla różnych grup wiekowych (młodzież, seniorzy). 

Sformułowana wizja zakłada aktywizację społeczno-kulturalną mieszkańców oraz zwiększenie poziomu 
integracji różnych grup społecznych i wiekowych, co będzie służyło wzrostowi poziomu kapitału 
społecznego i ludzkiego. Niezwykle ważnym aspektem poruszanym w wizji jest przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu, dlatego ten element również został zawarty  
w sformułowanych celach. 
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Tabela 32. Kierunki działań oraz przypisane zjawiska kryzysowe i potencjały do celu strategicznego 1 
Cel strategiczny 1.: Aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu 

Cel operacyjny 1.1.: Aktywizacja i promocja zaangażowania społecznego mieszkańców 

Kierunki działań 
1.1.1. Aktywizowanie organizacji pozarządowych i wspieranie ich działalności 

np. poprzez udostępnianie lokali do spotkań i pracy organizacyjnej. 
1.1.2. Promowanie postaw obywatelskich, prospołecznych. 

Powiązanie ze zjawiskami 
kryzysowymi 

 niska aktywność społeczna mieszkańców. 

Powiązanie z potencjałami 
 niewykorzystane obiekty w zasobie komunalnym; 

 aktywność lokalnych liderów. 

Cel operacyjny 1.2.: Likwidacja koncentracji zjawisk społecznych poprzez niwelowanie przyczyn wykluczenia 
społecznego - integracja międzyludzka i międzypokoleniowa mieszkańców 

Kierunki działań 
1.2.1. Utworzenie Klubu Integracji Społecznej 
1.2.2. Utworzenie Klubu Seniora 
1.2.3. Realizacja programów aktywizacji zawodowej mieszkańców 

Powiązanie ze zjawiskami 
kryzysowymi 

 najwyższy w gminie poziom bezrobocia; 

 niska aktywna społeczna mieszkańców; 

 brak zorganizowanego miejsca i oferty spędzania wolnego czasu dla 
seniorów. 

Powiązanie z potencjałami 
 niewykorzystane obiekty w zasobie komunalnym; 

 aktywność lokalnych liderów. 

Cel operacyjny 1.3.: Poprawa dostępu do oferty kulturalnej 

Kierunki działań 

1.3.1. Angażowanie mieszkańców w życie publiczne i kulturalne poprzez 
organizację wydarzeń  kulturalnych  integrujących mieszkańców i 
kultywujących lokalne dziedzictwo kulturowe 

1.3.2. Organizacja miejsc i oferty spędzania wolnego czasu dla różnych grup 
wiekowych 

1.3.3. Stworzenie lokalnej izby poświęconej pamięci wybitnych mieszkańców 
Komborni. 

1.3.4. Modernizacja infrastruktury kultury. 

Powiązanie ze zjawiskami 
kryzysowymi 

 słaba dostępność wydarzeń kulturalnych; 

 brak zorganizowanego miejsca i oferty spędzania wolnego czasu dla 
seniorów; 

 brak miejsca i oferty spędzania wolnego czasu dla młodzieży; 

 brak lokalnej izby poświęconej pamięci wybitnych mieszkańców Komborni. 

Powiązanie z potencjałami 

 zasoby dziedzictwa kulturowego; 

 niewykorzystane obiekty w zasobie komunalnym; 

 aktywność lokalnych liderów. 

Cel operacyjny 1.4.: Podwyższony poziom wyników nauczania 

Kierunki działań 
1.4.1. Aktywizowanie dzieci do uczestniczenia w programach doskonalących 

umiejętność uczenia się i rozwijających zdolności 

Powiązanie ze zjawiskami 
kryzysowymi 

 niskie wyniki wśród uczniów kończących szkołę podstawową. 

Powiązanie z potencjałami  niewykorzystane obiekty w zasobie komunalnym. 
Źródło: Opracowanie własne 

Podsystem przestrzenno-funkcjonalny 
Realizacja celów i działań w podsystemie przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym przyczyni się do 
uporządkowania i uatrakcyjnienia przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizacji, a także do poprawy 
stanu obiektów komunalnych i zagospodarowania obiektów dotychczas nieużytkowanych. Poprawi się 
również dostępność usług społecznych takich jak np. rehabilitacja, opieka przedszkolna itp. Wpłynie to 
na podniesienie jakości życia mieszkańców i wzmocnienie procesu integracji społecznej. Modernizacja 
ciągów komunikacyjnych spowoduje również poprawę bezpieczeństwa. Działania te dotyczą wszystkich 
mieszkańców. 
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Tabela 33. Kierunki działań oraz przypisane zjawiska kryzysowe i potencjały do celu strategicznego 2 
Cel strategiczny 2.: Poprawa estetyki, funkcjonalności i zagospodarowania centrum obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 2.1.: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i budynków mieszkalnych i użyteczności 
publicznej z wykorzystaniem  niezagospodarowanych 

Kierunki działań  

2.1.1. Zagospodarowywanie niewykorzystanych obiekty i nadanie im nowych 
funkcji np. mieszkań socjalnych 

2.1.2. Renowacja, remont obiektów zabytkowych 

2.1.3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i poprawa 
wykorzystania na cele społeczne – usługi społeczne 

2.1.4. Rozbudowa i przebudowa obiektów użyteczności publicznej 

2.1.5. Poprawa nawierzchni dróg gminnych wraz rozbudową oświetlenia 
ulicznego 

Powiązanie ze zjawiskami 
kryzysowymi 

 brak żłobka; 

 niewystarczająca liczba miejsc w przedszkolu; 

 ograniczona dostępność specjalistycznej opieki zdrowotnej i nieodpłatnych 
usług rehabilitacyjnych; 

 niewystarczający standard techniczny parkingu komunalnego w Komborni; 

 brak urządzonych ścieżek pieszo-rowerowych; 

 konieczność rewitalizacji obiektów zabytkowych. 

 niewykorzystane pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia; 

 brak mieszkań socjalnych; 

 niedostateczne rozwiązania techniczne (wysoka energochłonność) części 
obiektów komunalnych – Dom Kultury;  

 niska funkcjonalność niektórych obiektów komunalnych – Dom Kultury; 

 niewykorzystane obiekty komunalne (stary Dom Ludowy; obiekt po-
sklepowy). 

Powiązanie z potencjałami 
 zasoby dziedzictwa kulturowego; 

 niewykorzystane obiekty w zasobie komunalnym. 

Cel operacyjny 2.2.: Zagospodarowanie i udostępnienie przestrzeni publicznych na cele rekreacji, sportu i 
wypoczynku 

Kierunki działań  

2.2.1. Zagospodarowywanie i nadawanie nowych funkcji przestrzeniom 
publicznym 

2.2.2. Rozwijanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

Powiązanie ze zjawiskami 
kryzysowymi 

 tereny przyszkolne wymagające zagospodarowania do celów 
rekreacyjnych i wypoczynkowych; 

 plac zabaw wymagający remontu;. 

Powiązanie z potencjałami  przestrzenie publiczne do zagospodarowania i udostępnienia. 
Źródło: Opracowanie własne 

Podsystem środowiskowy 

Realizacja celów w podsystemie środowiskowych przyczyni się do poprawy warunków i jakości 
zamieszkiwania na całym rewitalizowanym obszarze. Poprawa warunków zamieszkiwania przyczyni się 
z kolei do kwestii tożsamości z miejscem zamieszkania. 

Tabela 34. Kierunki działań oraz przypisane zjawiska kryzysowe i potencjały do celu strategicznego 3 
Cel strategiczny 3.: Poprawa stanu środowiska naturalnego 

Cel operacyjny 3.1.: Ograniczenie źródeł zanieczyszczenia środowiska 

Kierunki działań  

3.1.1. Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków. 
3.1.2. Zwiększanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.  
3.1.3. Zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
3.1.4. Realizacja programu usuwania eternitu. 

Powiązanie ze zjawiskami 
kryzysowymi 

 nieekologiczne praktyki mieszkańców (np. spalanie śmieci w paleniskach 
domowych); 

 zanieczyszczenie środowiska ze względu na brak kanalizacji w części 
miejscowości; 

 duża ilość pokryć dachowych z eternitu; 

 niski poziom wykorzystania OZE. 

Powiązanie z potencjałami  walory przyrodniczo-krajobrazowe. 
Źródło: Opracowanie własne 

Podsystem gospodarczy 
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Działania rewitalizacyjne powinny oddziaływać na ożywienie gospodarcze i poprawę atrakcyjności 
lokalnego rynku pracy zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy. Realizacja celów w 
podsystemie gospodarczym przyczyni się do ożywienia ekonomicznego. Aktywizacja zawodowa i 
rozwój przedsiębiorczości przyczyni się do poprawy warunków materialnych mieszkańców obszaru, a 
to z kolei do poprawy ich warunków socjalno-bytowych. Jednocześnie realizacja działań w podsystemie 
gospodarczym będzie miała wpływ na integrację wśród mieszkańców. 

Tabela 35. Kierunki działań oraz przypisane zjawiska kryzysowe i potencjały do celu strategicznego 3 
Cel strategiczny 4.: Aktywizacja gospodarcza i zawodowa mieszkańców 

Cel operacyjny 4.1.: Podniesienie i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców oraz wzrost ich 
przedsiębiorczości 

Kierunki działań  

4.1.1. Aktywizacja mieszkańców w zakresie rozwoju ich przedsiębiorczości. 
4.1.2. Realizacja programów aktywności zawodowej mieszkańców  

4.1.3. Tworzenie warunków przestrzenno-technicznych do powstawania i 
rozwoju przedsiębiorstw 

Powiązanie ze zjawiskami 
kryzysowymi 

 ograniczona dostępność usług bytowych oraz brak zaplecza 
gastronomicznego; 

 zbyt mało obiektów handlowych; 

 mała przedsiębiorczość mieszkańców 

Powiązanie z potencjałami 

 walory przyrodniczo-krajobrazowe;  

 zasoby dziedzictwa kulturowego; 

 niewykorzystane obiekty w zasobie komunalnym; 

 przestrzenie publiczne do zagospodarowania i udostępnienia; 

 aktywność lokalnych liderów. 
Źródło: Opracowanie własne 
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V. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych został przeprowadzony w dniach od 21 kwietnia do 8 maja 2017 
roku do metodą uspołecznioną, co oznacza że każdy interesariusz procesu rewitalizacji mógł 
przedstawić swój pomysł na działania rewitalizacyjne. Wypełnione karty można było złożyć w Urzędzie 
Gminy w Korczynie, drogą elektroniczną – wysyłając formularz mailem.  

Łącznie zostało złożonych 6 kart. 

V.1. OPIS PLANOWANYCH PODSTAWOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 
REWITALIZACYJNYCH 

Realizacja celów możliwa będzie przede wszystkim poprzez wdrożenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
o charakterze społecznym, a także przestrzenno-funkcjonalnym i gospodarczym. Lokalny Program 
Rewitalizacji zakłada realizację 4 przedsięwzięć podstawowych, które przyczynią się w dużej mierze do 
zniwelowania negatywnych zjawisk społecznych zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji oraz 
dodatkowo przyczynią się do uporządkowania ładu przestrzennego i ożywienia gospodarczego. 
Realizacja przedsięwzięć zwiększy poziom integracji mieszkańców, w tym integracji 
międzypokoleniowej, zwiększy ich aktywność społeczną i zawodową, a także zwiększy poziom 
odpowiedzialności za dbałość o przestrzeń publiczną oraz za podejmowane przedsięwzięcia. 

Tabela 36. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 1 

Tytuł 
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu 
Ludowego w Komborni wraz z przebudową i rozbudową 
wewnętrznej instalacji gazowej 

Lokalizacja Kombornia, działki o numerach ewidencyjnych: 1045 i 1047. 

Podmiot realizujący Gmina Korczyna 

Potencjalni partnerzy Nie dotyczy 

Powiązanie z problemami 

W sferze społecznej przedsięwzięcie przyczyni się do rozwiązania 
następujących problemów: 

 niska aktywność społeczna mieszkańców, 

 słaba dostępność wydarzeń kulturalnych; 

 brak zorganizowanego miejsca i oferty spędzania wolnego 
czasu dla seniorów. 

 
W sferze funkcjonalno-technicznej przedsięwzięcie przyczyni się do 
rozwiązania następujących problemów: 

 niewykorzystane obiekty komunalne. 

Opis przedsięwzięcia 

Gmina Korczyna  jest właścicielem budynku, w którym swoją 
siedzibę posiada miejscowa jednostka OSP. Ponadto w budynku tym 
znajduje się pozbawiona zaplecza socjalno-sanitarnego, 
sporadycznie wykorzystywana sala widowiskowa. Budynek położony 
jest na działkach 1045 i 1047.     

 

Inwestycja będzie polegała na zwiększeniu powierzchni użytkowej 
obiektu poprzez jego rozbudowę i nadbudowę. W ramach inwestycji 
zostanie też wykonana przebudowa układu funkcjonalnego 
wewnątrz budynku w celu połączenia części istniejącej z częścią 
dobudowaną  
i nadbudowaną. 

Ponadto zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynku. Po 
planowanej rozbudowie budynek zwiększy swoją powierzchnię 
użytkową z 452 m2 do 721 m2. Dobudowane zostaną pomieszczenie 
wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-socjalne.   

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmie: 

 roboty ziemne; 

 roboty fundamentowe; 

 roboty rozbiórkowe; 

 wykonanie elementów konstrukcyjnych (ścian, stropu, 
dachu); 

 montaż i wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej; 

 przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej; 

 roboty wykończeniowe (okładziny ścienne i podłogowe); 
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 roboty elewacyjne; 

 uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół 
budynku. 

 
Dobudowane pomieszczenia będą wykorzystywane do: 
- organizowania biesiad Kół Gospodyń Wiejskich, 
- prezentacji nakryć stołów wielkanocnych, 
- promocji lokalnych produktów tradycyjnych, 
- zebrań wiejskich, 
- spotkań instruktorskich związanych z doradztwem rolniczym. 
 
Dzięki realizacji zadań w projekcie Gmina:  

 powstrzyma proces degradacji obiektu 

 stworzy miejsce spotkań dla organizacji tworzonych przez 
lokalną społeczność  

 zmieni sposób użytkowania obiektu nie tylko na cele 
ochrony przeciw pożarowej ale  przeznaczy nowe 
pomieszczenia na cele społeczne i publiczne. 

 poprawi estetykę centrum miejscowości Kombornia 
poprzez ich zagospodarowanie i urządzenie.  

 
Projekt realizuje cel rewitalizacji: 
Cel strategiczny 1.: Aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców 
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
Cel operacyjny 1.1.: Aktywizacja i promocja zaangażowania 
społecznego mieszkańców. 
Cel operacyjny 1.2.: Likwidacja koncentracji zjawisk społecznych 
poprzez niwelowanie przyczyn wykluczenia społecznego - integracja 
międzyludzka i międzypokoleniowa mieszkańców. 
Cel operacyjny 1.3.: Poprawa dostępu do oferty kulturalnej. 
Cel operacyjny 1.4.: Podwyższony poziom wyników nauczania. 
Cel strategiczny 2.: Poprawa estetyki, funkcjonalności  
i zagospodarowania centrum obszaru rewitalizacji. 
Cel operacyjny 2.1.: Poprawa stanu infrastruktury technicznej  
i budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej z 
wykorzystaniem  niezagospodarowanych. 
Cel strategiczny 4.: Aktywizacja gospodarcza i zawodowa 
mieszkańców. 
Cel operacyjny 4.1.: Podniesienie i rozszerzenie kwalifikacji 
zawodowych mieszkańców oraz wzrost ich przedsiębiorczości. 

Beneficjenci przedsięwzięcia 
Gmina Korczyna, mieszkańcy Gminy Korczyna, organizacje 
pozarządowe, przedsiębiorcy. 

Szacunkowe ramy finansowe 2 000 000,00 zł 

Okres realizacji III kwartał 2018 – III kwartał 2020 

Potencjalne źródła finansowania 

PROW, działanie MO7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich Poddziałanie Poddziałanie: Inwestycje w 
tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych 
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej 
infrastruktury  
Budżet Gminy Korczyna. 

Sposób oceny i miary 
Rejestr użytkowników obiektu,  
Listy uczestników wydarzeń organizowanych w obiekcie, 
Umowy użyczenia lokalu. 

Rezultaty 
Liczba osób korzystających rocznie z obiektu – 800 os. 
Liczba organizacji pozarządowych korzystających rocznie z obiektu 
– 3 szt. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia 

Tabela 37. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 2 

Tytuł 
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku komunalnego 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania na socjalny budynek 
mieszkalny 

Lokalizacja Kombornia, działka o numerze ewidencyjnym: 783. 

Podmiot realizujący Gmina Korczyna 
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Potencjalni partnerzy Nie dotyczy 

Powiązanie z problemami 

W sferze funkcjonalno-technicznej przedsięwzięcie przyczyni się do 
rozwiązania następujących problemów: 

 brak mieszkań socjalnych. 

Opis przedsięwzięcia 

Gmina jest właścicielem budynku komunalnego, gdzie wcześniej 
Gminna Spółdzielnia SCH prowadziła działalność handlową. 
Obecnie budynek ten nie jest użytkowany i popada w ruinę i wymaga 
generalnego remontu.  Budynek położony jest na działce 783 
pochodzi z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.    
W ramach przedsięwzięcia przeprowadzony zostanie remont 
generalny, wraz z rozbudową, przebudową i nadbudową. Zmieniony 
zostanie także sposób użytkowania  na socjalny budynek 
mieszkalny. 
 
Inwestycja będzie polegała na zwiększeniu powierzchni użytkowej 
obiektu poprzez jego rozbudowę i nadbudowę. W oparciu o powstałą 
nową  powierzchnię, a także w wyniku przebudowy części istniejącej 
zostaną wydzielone mieszkania socjalne (7 szt.) i prowadzące do 
nich ciągi komunikacyjne. Lokale mieszkalne w układzie 
funkcjonalnym będą posiadały pokoje, łazienki, kuchnie oraz 
korytarze.  

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmie: 

 roboty ziemne; 

 roboty fundamentowe; 

 roboty rozbiórkowe; 

 wykonanie elementów konstrukcyjnych (ścian, stropu, 
dachu); 

 montaż i wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej; 

 wykonanie instalacji: elektrycznej, gazowej, wodno-
kanalizacyjnej; 

 roboty wykończeniowe (okładziny ścienne i podłogowe); 

 roboty elewacyjne; 

 uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół 
budynku. 

Mieszkania te będą spełniać wymogi obowiązujących przepisów 
prawa i umożliwią samodzielne funkcjonowanie zamieszkałych w 
nich rodzin.  
Projekt przewiduje również zagospodarowanie terenu wokół, który 
zostanie uporządkowany, wyrównany, ułożona zostanie 
nawierzchnia z kostki. 
Zagospodarowanie obiektu zaplanowano celem nadania mu nowej 
funkcji społecznej tj. 

Stworzenie warunków lokalowych dla rodzin dotkniętych 
klęskami żywiołowymi bądź dla ludzi pozbawionych mieszkań na 
skutek ubóstwa i wyroków eksmisyjnych.  

Dzięki realizacji zadań w projekcie Gmina:  

 powstrzyma procesy degradacji obiektu po lokalu 
handlowym 

 zmieni sposobu użytkowania obiektu i przeznaczenie 
pomieszczeń wewnątrz na cele społeczne.  

 stworzy wsparcie dla osób ubogich i dotkniętych 
zdarzeniami losowymi. 

 poprawi estetykę wsi poprzez ich zagospodarowanie i 
urządzenie, 

Cel projektu to: 

 Zapewniony poziom wsparcia dla osób ubogich i 
dotkniętych zdarzeniami losowymi  

Projekt realizuje cel rewitalizacji: 

Cel strategiczny 2.: Poprawa estetyki, funkcjonalności  
i zagospodarowania centrum obszaru rewitalizacji 
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Cel operacyjny 2.1.: Poprawa stanu infrastruktury technicznej  
i budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej z 
wykorzystaniem  niezagospodarowanych. 

Beneficjenci przedsięwzięcia 
mieszkańcy obszaru rewitalizacji, mieszkańcy pozostałych 
miejscowości należących do Gminy Korczyna 

Szacunkowe ramy finansowe 1 300 000,00 zł 

Okres realizacji II kwartał 2018 – III kwartał 2019 

Potencjalne źródła finansowania 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa - Finansowe wsparcie w  
tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych z banku 
gospodarstwa krajowego. 
Budżet Gminy Korczyna. 

Sposób oceny i miary Protokół odbioru robót. 
Rejestr mieszkańców obiektu. 

Rezultaty 
Liczba przygotowanych mieszkań socjalnych – 7 szt. 
Liczba osób mieszkających w socjalnym budynku mieszkalnym – 25 
os. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia 

Tabela 38. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 3 

Tytuł 
Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Kultury dla potrzeb 
rekreacyjno-sportowych, bytowych, kulturalnych i użyteczności 
publicznej 

Lokalizacja Kombornia działka nr 736/2 , 1051 parafia : 739, 736/1 

Podmiot realizujący Gmina Korczyna 

Potencjalni partnerzy Parafia Rzymskokatolicka w Komborni 

Powiązanie z problemami 

W sferze społecznej przedsięwzięcie przyczyni się do rozwiązania 
następujących problemów: 

 brak zorganizowanego miejsca i oferty spędzania wolnego 
czasu dla seniorów; 

 brak miejsca i oferty spędzania wolnego czasu dla młodzieży; 

 brak lokalnej izby poświęconej pamięci wybitnych mieszkańców 
Komborni. 

W sferze funkcjonalno-technicznej przedsięwzięcie przyczyni się do 
rozwiązania następujących problemów: 

 niedostateczne rozwiązania techniczne (wysoka energochłonność) 
części obiektów komunalnych – Dom Kultury;  

 niska funkcjonalność niektórych obiektów komunalnych – Dom 
Kultury. 

W sferze gospodarczej przedsięwzięcie przyczyni się do rozwiązania 
następujących problemów: 

 ograniczona dostępność usług bytowych oraz brak zaplecza 
gastronomicznego. 

Opis przedsięwzięcia 

Budynek Domu Kultury pełnił kiedyś funkcję klas lekcyjnych dla klasy 
„0” oraz sali gimnastycznej z uwagi na zbyt małą powierzchnię 
ówczesnego budynku szkoły w Komborni. Mieścił się w nim również 
punkt usługowy Poczty Polskiej oraz pomieszczenie 
wykorzystywane przez Koło Gospodyń Wiejskich. Budynek 
zlokalizowany jest na działce 736/2.  

 Po rozbudowie budynku szkoły i budowie sali gimnastycznej 
zaprzestano użytkowania budynku na potrzeby szkoły. Po reformie 
Poczty Polskiej zlikwidowano też punkt pocztowy, natomiast KGW 
przeniesiono do większych, bardziej funkcjonalnych pomieszczeń w 
innym budynku komunalnym. Obecnie budynek jest nieużytkowany, 
jedynie sołtys wsi korzysta z jednego pomieszczenia. 

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzony zostanie remont 
generalny, wraz z przebudową wszystkich pomieszczeń wewnątrz 
obiektu. Wykonane zostaną nowe instalacje wewnętrzne, tynki, 
stolarka, posadzki.  

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmie: 

 roboty rozbiórkowe; 

 wykonanie ścian działowych; 

 wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej; 
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 wykonanie instalacji: elektrycznej, gazowej, wodno-
kanalizacyjnej; 

 roboty wykończeniowe (okładziny ścienne i podłogowe); 

 roboty elewacyjne; 

 uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół 
budynku. 

W wyniku realizacji projektu nastąpi zmiana układu funkcjonalnego  
w budynku, który zostanie przygotowany do świadczenia usług, które 
zostaną w nim zlokalizowane, tj.: usługi bytowe (zakład fryzjerski, 
zakład kosmetyczny) Klub Seniora, Izby Muzealna, siłownia wraz z 
salą gimnastyczną do prowadzenia aerobiku, pomieszczenia 
przygotowane do prowadzenia warsztatów rękodzielniczych. 

Projekt przewiduje również zagospodarowanie terenu wokół 
budynku – teren ten zostanie uporządkowany, wyrównany, 
częściowo ułożona zostanie nawierzchnia z kostki, na placu 
wykonane zostaną nasadzenia krzewów i roślin. Wybudowana 
zostanie także drewniana altana oraz obiekty małej architektury np. 
ławki, gazony. 

Teren wokół budynku sąsiaduje z terenem Parafii Rzymskokatolickiej 
dlatego też zagospodarowanie terenu zostanie wykonane także na 
terenie placu przy kościelnym celem stworzenia miejsca dla 
rekreacji. Zagospodarowanie terenu dotyczy działki gminnej nr 736/2 
i parafialnych: 739 i 736/1. 

Ponadto w ramach realizacji projektu przy sąsiadującym budynku 
szkoły zostanie wybudowane boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią 
poliuretanową umożliwiające uprawianie różnych dyscyplin 
sportowych na działce nr 1051. 

Po zrealizowaniu projektu budynek Domu Kultury wraz 
zagospodarowanymi przestrzeniami będzie spełniał funkcje 
społeczne, kulturalne, rekreacyjno-sportowe i gospodarcze.   

Dzięki realizacji zadań w projekcie Gmina:  

 zaspokoi potrzeby życiowe mieszkańców, m.in. poprzez 
zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego 
spędzania czasu,  

 zapewni możliwość organizowanie spotkań kulturalnych, 
rekreacyjnych i towarzyskich, 

 wpłynie na zachowanie dziedzictwa kulturowego i pamięci 
historycznej, 

 zaspokoi potrzeby w zakresie usług bytowych i umożliwi 
rozwijanie zdolności lokalnych twórców.  

Projekt realizuje cel rewitalizacji: 

Cel strategiczny 1.: Aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców 

oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

Cel operacyjny 1.2.: Likwidacja koncentracji zjawisk społecznych 
poprzez niwelowanie przyczyn wykluczenia społecznego - integracja 
międzyludzka i międzypokoleniowa mieszkańców. 

Cel operacyjny 1.3.: Poprawa dostępu do oferty kulturalnej. 

Cel strategiczny 2.: Poprawa estetyki, funkcjonalności  
i zagospodarowania centrum obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 2.1.: Poprawa stanu infrastruktury technicznej  
i budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej z 
wykorzystaniem  niezagospodarowanych. 

Cel strategiczny 4.: Aktywizacja zawodowa i gospodarcza 

mieszkańców 

Cele operacyjny 4.1.: Podniesienie i rozszerzenie kwalifikacji 
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zawodowych mieszkańców oraz wzrost ich przedsiębiorczości 

Beneficjenci przedsięwzięcia 
mieszkańcy obszaru rewitalizacji, w szczególności dzieci i młodzież, 
przedsiębiorcy, lokalni twórcy.  

Szacunkowe ramy finansowe 2 500 000,00 zł 

Okres realizacji 2018-2020 

Potencjalne źródła finansowania 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020. Priorytet VI, Działanie 6.3. Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej – nabór dla MOF. 
Budżet Gminy Korczyna. 

Sposób oceny i miary 
Rejestr użytkowników obiektu,  
Listy uczestników wydarzeń organizowanych w obiekcie, 
Umowy użyczenia lokalu. 

Rezultaty 
Liczba osób korzystających rocznie z obiektu –  1 400 os. 
Liczba podmiotów gospodarczych korzystających obiektu – 2 szt. 

Przedsięwzięcie komplementarne 
finansowane z Europejskiego 
Fundusz Społecznego 

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 4 - Czas na aktywność w 
Komborni 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia 

Tabela 39. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 4 
Tytuł Czas na aktywność w Komborni 

Lokalizacja Gmina Korczyna 

Podmiot realizujący Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

Potencjalni partnerzy Nie dotyczy 

Powiązanie z problemami 

W sferze społecznej przedsięwzięcie przyczyni się do rozwiązania 
następujących problemów: 

 najwyższy w gminie poziom bezrobocia; 

 niska aktywna społeczna mieszkańców. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach projektu planuje się m.in.: 

 Doradztwo zawodowe - spotkania z doradcą zawodowym w 

zakresie działań wspierających aktywizację zawodową, aktywne 
poszukiwanie pracy, przezwyciężenie  indywidualnych barier 
życiowych, zdiagnozowanie potencjału i predyspozycji 
zawodowych, integracja grupy, zwiększenie aktywności 
zawodowej, 

 Kursy zawodowe; nowoczesny sprzedawca z obsługą kas 
fiskalnych i komputera, magazynier z obsługa wózka widłowego, 
florystka, opiekunka osób starszych i dzieci, księgowość małych  
i średnich firm, kucharz małej gastronomii, kursy komputerowe. 

 Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych - szkolenia 
grupowe, prowadzone przez psychologa, zlecone zewnętrznej 
firmie szkoleniowej. Tematyka szkolenia to: komunikacja 
interpersonalna, trening asertywności, umiejętność 
autoprezentacji, umiejętności społeczne, rozwiązywanie 
konfliktów, przełamanie indywidualnych barier, wzmocnienie 
komunikacji i funkcjonowanie w grupie, radzenie sobie ze 
stresem i agresja samoocena, wiara w siebie itp. 

 Trening motywacyjny – szkolenie wyjazdowe, 

 Wsparcie i pomoc w postaci poradnictwa specjalistycznego – 
Indywidualne porady prawne 

 Trening zarządzania domowym budżetem - podstawowa 
edukacja finansowa poprzez przybliżenie podstawowych pojęć 
ekonomiczno-finansowych oraz racjonalnego gospodarowania 
ograniczonym budżetem domowym, 

 Instrument aktywizacji zdrowotnej - Indywidualna sesja z 
psychologiem. 

Projekt realizuje cel rewitalizacji:  

Cel strategiczny 1.: Aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców 
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
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Cel operacyjny 1.2.: Likwidacja koncentracji zjawisk społecznych 
poprzez niwelowanie przyczyn wykluczenia społecznego - integracja 
międzyludzka i międzypokoleniowa mieszkańców 
Cel strategiczny 4.: Aktywizacja gospodarcza i zawodowa 
mieszkańców. 
Cel operacyjny 4.1.: Podniesienie i rozszerzenie kwalifikacji 
zawodowych mieszkańców oraz wzrost ich przedsiębiorczości. 

Beneficjenci przedsięwzięcia 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczynie, mieszkańcy 
gminy zagrożeni wykluczeniem społecznym. 

Szacunkowe ramy finansowe 300 000,00 zł 

Okres realizacji 2019-2020 

Potencjalne źródła finansowania 

Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy 
- projekty konkursowe. Regionalny Program Operacyjny dla 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Budżet Gminy. 
Sposób oceny i miary Listy obecności uczestników projektu. 

Rezultaty Liczba osób uczestniczących w projekcie – 30 os. 

Przedstawione powyżej przedsięwzięcia zostały ocenione merytorycznie i przyjęte jako spójny 
i powiązany pakiet przedsięwzięć podstawowych (bez wyodrębnienia przedsięwzięć uzupełniających).  
Przedsięwzięcia infrastrukturalne finansowane z EFRR są komplementarne z priorytetami 
inwestycyjnymi EFS i powiązane z realizacją celów w zakresie włączenia społecznego i walki 
z ubóstwem, a także przyczyniają się do zwiększenia możliwości znalezienia zatrudnienia. 

V.2. OPIS PLANOWANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH  PRZEDSIĘWZIĘĆ 
REWITALIZACYJNYCH 

Poza przedsięwzięciami głównymi planowana jest również realizacja przedsięwzięć uzupełniających. 
W ich realizacji zostanie uwzględniony szeroki aspekt partnerstwa z innymi podmiotami. Na etapie LPR 
nie są znane ich ramy finansowe oraz zakres organizacyjno-techniczny. Głównym założeniem 
przedsięwzięć uzupełniających będzie aktywizacja mieszkańców, a także wzmacnianie poczucia 
tożsamości lokalnej. Jednocześnie planowane działania przyczynią się do poprawy warunków życia 
mieszkańców. 

Utworzenie nowych, atrakcyjnych przestrzeni publicznych i oddanie do dyspozycji zrewitalizowanych 
obiektów stworzy możliwości do organizacji imprez i wydarzeń o charakterze społeczno-kulturalnym. 
Jednocześnie zwiększą się możliwości spędzania czasu wolnego dla wszystkich grup społecznych, w 
tym grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne.  

W ramach projektów uzupełniających będą realizowane wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne, które 
zapewnią realizację celów Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

W związku z tym planowane do realizacji następujące przedsięwzięcia uzupełniające: 

Lp. Nazwa zadania 
Powiązany cel 

strategiczny z LPR 
Powiązany cel operacyjny z 

LPR 
Okres 

realizacji 

1.  

Aktywna Kombornia – promocja 
działalności organizacji 
pozarządowych z terenu Gminy 
Korczyna 

 Aktywizacja 
społeczno-kulturalna 
mieszkańców oraz 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu 

 Aktywizacja i promocja 
zaangażowania społecznego 
mieszkańców 

2020 

2.  
Rok w potrawach i tradycjach – 
prezentacje Koła Gospodyń 
Wiejskich z Komborni 

 Aktywizacja 
społeczno-kulturalna 
mieszkańców oraz 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu 

 Aktywizacja i promocja 
zaangażowania społecznego 
mieszkańców 

 Poprawa dostępu do oferty 
kulturalnej 

2021 

3.  
Potrafię się uczyć – rozwijanie  
umiejętności uczenia się 

 Aktywizacja 
społeczno-kulturalna 
mieszkańców oraz 
przeciwdziałanie 

 Podwyższony poziom 
wyników nauczania 

2021 
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wykluczeniu 
społecznemu 

4.  
Przebudowa dróg gminnych w 
Komborni wraz z rozbudową 
oświetlenia 

 Poprawa estetyki, 
funkcjonalności i 
zagospodarowania 
centrum obszaru 
rewitalizacji 

 Poprawa stanu infrastruktury 
technicznej i budynków 
mieszkalnych i użyteczności 
publicznej z wykorzystaniem  
niezagospodarowanych 

2022 

5.  
Rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości 
Kombornia 

 Poprawa stanu 
środowiska 
naturalnego 

 Ograniczenie źródeł 
zanieczyszczenia 
środowiska 

2022 

6.  

Wsparcie energetyki rozproszonej 
wśród mieszkańców Komborni – 
montaż instalacji wykorzystujących 
odnawialne źródła energii w 
gospodarstwach domowych 

 Poprawa stanu 
środowiska 
naturalnego 

 Ograniczenie źródeł 
zanieczyszczenia 
środowiska 

2017-
2018 

7.  
Realizacja programu usuwania 
eternitu 

 Poprawa stanu 
środowiska 
naturalnego 

 Ograniczenie źródeł 
zanieczyszczenia 
środowiska 

2017-
2023 
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VI. MECHANIZMY INTEGROWANIA DZIAŁAŃ ORAZ  PRZEDSIĘWZIĘĆ 
REWITALIZACYJNYCH 

Niezwykle ważnym aspektem rewitalizacji jest zaplanowanie mechanizmów integrowania działań oraz 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wdrożenie tego elementu będzie opierało się o następujące zasady: 

 Kompleksowości, 

 Komplementarności przestrzennej, 

 Komplementarności problemowej, 

 Komplementarności międzyokresowej, 

 Komplementarności proceduralno-instytucjonalnej, 

 Komplementarności źródeł finansowania, 

 Koncentracji. 

Rysunek 16. Schemat integrowania działań rewitalizacyjnych 

 

1. Zasada kompleksowości – co oznacza, że w Programie rewitalizacji działania ujęte są w sposób 
kompleksowy nie pomijając aspektu społecznego, gospodarczego i przestrzennego (w tym również 
infrastrukturalnego, środowiskowego i kulturowego) związanego zarówno z danym obszarem, jak i 
jego otoczeniem. Program złożony jest z różnorodnych przedsięwzięć mających przyczynić się w 
założeniu do kompleksowej interwencji na rzecz obszaru zdegradowanego. Program wyklucza 
realizację indywidualnych inwestycji nieskutkujących zmianami strukturalnymi w obszarze 
rewitalizacji. 

2. Zasada komplementarności przestrzennej – polega na uwzględnieniu przy realizacji przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych ciągłości przestrzeni i relacji przestrzennych łączących obszary rewitalizacji 
z pozostałymi częściami gminy. Istotne jest traktowanie przestrzeni jako całości i zapobieganie 
realizacji projektów realizacyjnych w sposób punktowy. Efekty działań rewitalizacyjnych powinny 
również pozytywnie wpływać na całe otoczenie, a w konsekwencji na cała gmina.  

Zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą realizowane na obszarze rewitalizacji 
i charakteryzują się komplementarnością przestrzenną. Planowane działania mają przede 
wszystkim wymiar społeczny. Zostały one wypracowane w odpowiedzi na zdiagnozowane 
problemy. Planowane działania będą oddziaływały na cały obszar rewitalizacji. Wszystkie działania 
będą prowadzone w taki sposób, aby niwelować zjawiska kryzysowe, a nie przenosić je w inne 
miejsca czy też doprowadzać do niepożądanych efektów takich jak segregacja społeczna czy 
wykluczenie. 

3. Zasada komplementarności problemowej – polega na konieczności realizacji przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych, które się wzajemnie dopełniają pomiędzy różnymi sferami tematycznymi. 
Dodatkowo zasada ta wyraża się tym, że poszczególne przedsięwzięcia wpisują się w kierunki 
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działań przewidziane do rewitalizacji, a co za tym idzie również w cele operacyjne i strategiczne. 
W związku z tym, że cele przypisane są bezpośrednio do podsystemów część projektów wpisuje 
się w więcej niż jeden cel. Wzajemne dopełnianie się przedsięwzięć oraz powiązanie ich z celami 
tematycznymi zapobiega zjawisku fragmentaryzacji, a sam program będzie oddziaływał na obszar 
rewitalizacji w sposób kompleksowy, zaś przyczyny zjawisk kryzysowych będą traktowane 
całościowo. 

Tabela 40. Komplementarność projektów rewitalizacyjnych z celami LPR 

Przedsięwzięcie Cel strategiczny Cel operacyjny 

Rozbudowa, 
przebudowa i 
nadbudowa budynku 
Domu Ludowego w 
Komborni wraz z 
przebudową i 
rozbudową 
wewnętrznej 
instalacji gazowej 

1. Aktywizacja społeczno-
kulturalna mieszkańców oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu 

1.1.: Aktywizacja i promocja zaangażowania 
społecznego mieszkańców. 

1.2.: Likwidacja koncentracji zjawisk 
społecznych poprzez niwelowanie przyczyn 
wykluczenia społecznego - integracja 
międzyludzka  
i międzypokoleniowa mieszkańców. 

1.3.: Poprawa dostępu do oferty kulturalnej 

1.4.: Podwyższony poziom wyników nauczania 

2. Poprawa estetyki, 
funkcjonalności  
i zagospodarowania centrum 
obszaru rewitalizacji. 

2.1.: Poprawa stanu infrastruktury technicznej  
i budynków mieszkalnych i użyteczności 
publicznej z wykorzystaniem  
niezagospodarowanych 

3. Poprawa stanu środowiska 
naturalnego 

3.1.: Ograniczenie źródeł zanieczyszczenia 
środowiska 

4.: Aktywizacja gospodarcza i 
zawodowa mieszkańców. 

4.1.: Podniesienie i rozszerzenie kwalifikacji 
zawodowych mieszkańców oraz wzrost ich 
przedsiębiorczości. 

Rozbudowa, 
przebudowa i 
nadbudowa budynku 
komunalnego wraz ze 
zmianą sposobu 
użytkowania na 
socjalny budynek 
mieszkalny 

2.: Poprawa estetyki, 
funkcjonalności  
i zagospodarowania centrum 
obszaru rewitalizacji 

2.1.: Poprawa stanu infrastruktury technicznej  
i budynków mieszkalnych  
i użyteczności publicznej  
z wykorzystaniem  niezagospodarowanych. 

1. Aktywizacja społeczno-
kulturalna mieszkańców oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu 

1.2.: Likwidacja koncentracji zjawisk 
społecznych poprzez niwelowanie przyczyn 
wykluczenia społecznego - integracja 
międzyludzka  
i międzypokoleniowa mieszkańców. 

Przebudowa 
pomieszczeń 
budynku Domu 
Kultury dla potrzeb 
rekreacyjno-
sportowych, 
bytowych, 
kulturalnych i 
użyteczności 
publicznej 

1. Cel strategiczny 1.: Aktywizacja 
społeczno-kulturalna 
mieszkańców oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu 
 

1.1.: Aktywizacja i promocja zaangażowania 
społecznego mieszkańców 

1.2.: Likwidacja koncentracji zjawisk 
społecznych poprzez niwelowanie przyczyn 
wykluczenia społecznego - integracja 
międzyludzka  
i międzypokoleniowa mieszkańców. 

1.3.: Poprawa dostępu do oferty kulturalnej. 

2.: Poprawa estetyki, 
funkcjonalności  
i zagospodarowania centrum 
obszaru rewitalizacji 

2.1.: Poprawa stanu infrastruktury technicznej  
i budynków mieszkalnych  
i użyteczności publicznej  
z wykorzystaniem  niezagospodarowanych. 

2.2.: Zagospodarowanie  
i udostępnienie przestrzeni publicznych na cele 
rekreacji, sportu i wypoczynku. 

3. Poprawa stanu środowiska 
naturalnego 

3.1.: Ograniczenie źródeł zanieczyszczenia 
środowiska 

4. Aktywizacja gospodarcza i 
zawodowa mieszkańców. 

4.1.: Podniesienie i rozszerzenie kwalifikacji 
zawodowych mieszkańców oraz wzrost ich 
przedsiębiorczości. 

„Czas na aktywność 
w Gminie Korczyna” 

1.: Aktywizacja społeczno-
kulturalna mieszkańców oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu 

1.2.: Likwidacja koncentracji zjawisk 
społecznych poprzez niwelowanie przyczyn 
wykluczenia społecznego - integracja 
międzyludzka  
i międzypokoleniowa mieszkańców 
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Przedsięwzięcie Cel strategiczny Cel operacyjny 

4.: Aktywizacja gospodarcza i 
zawodowa mieszkańców. 

4.1.: Podniesienie i rozszerzenie kwalifikacji 
zawodowych mieszkańców oraz wzrost ich 
przedsiębiorczości 

Źródło: Opracowanie własne  

4. Zasada komplementarności międzyokresowej – polega na ocenie działań rewitalizacyjnych 
zrealizowanych w latach 2007-2013 oraz na zachowaniu ciągłości programowej. Wybrane do 
realizacji działania, chociaż nowe, w pewnej mierze stanowią już podjęte działania i inicjatywy we 
wcześniejszym okresie.  

5. Zasada komplementarności proceduralno-instytucjonalnej – oznacza konieczność zaprojektowania 
systemu zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na efektywne współdziałanie na 
jego rzecz różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur.  

Zasada ta została spełniona poprzez zaprojektowanie kompleksowego systemu zarządzania LPR. 
Struktura zarządzania LPR składać się będzie z następujących komórek: Wójt Gminy, Zespół ds. 
Rewitalizacji. Szczegółowy opis struktury zarządzania realizacją LPR przedstawiony został  
w kolejnym rozdziale IX. 

6. Zasada komplementarności źródeł finansowania – oznacza, że przedsięwzięcia rewitalizacyjne są 
komplementarne po kątem źródeł finansowania. Planowane do realizacji przedsięwzięcia 
uwzględniają ich finansowanie z różnych źródeł wzajemnie się dopełniających. Uwzględnione jest 
finansowanie ze źródeł publicznych (krajowych, unijnych, środków własnych) oraz prywatnych bez 
ryzyka podwójnego finansowania.  

Przedsięwzięcia infrastrukturalne finansowane z EFRR są komplementarne z priorytetami 
inwestycyjnymi EFS i powiązane z realizacją celów w zakresie włączenia społecznego i walki 
z ubóstwem, a także przyczyniają się do zwiększenia możliwości znalezienia zatrudnienia. 

7. Zasada koncentracji – oznacza prowadzenie działań rewitalizacyjnych na terenach o istotnym 
znaczeniu dla rozwoju gminy, obejmujących całość lub część obszaru zdegradowanego  
w miejscach szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk.  

Wszystkie planowane działania rewitalizacyjne zlokalizowane są na obszarze rewitalizacji  
i są kierowane do grup szczególnie narażonych na działanie zjawisk kryzysowych. Działania te są 
skoncentrowane terytorialnie.  
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VII. INDYKTYWNE RAMY FINANSOWE  

W procesie wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych kluczowa jest dywersyfikacja źródeł 
finansowania. Finansowanie z różnych źródeł (komplementarność finansowa) sprawia, że realizacja 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie efektywna i bezpieczna (zwiększa szanse na powodzenie  
i pełną realizację założeń). Dywersyfikacja źródeł finansowania daje możliwość korzystania zarówno  

z funduszy komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne mogą być 
realizowane przez różnorodne grupy podmiotów tj. przez podmioty z sektora publicznego, prywatnego 
i pozarządowego. 

Do pierwszego rodzaju źródeł finansowania (tj. komercyjnych) zalicza się przede wszystkim kredyty, 
pożyczki, obligacje komunalne. Ponadto wskazuje się, że niektóre działania mogą być wspierane przez 
środki własne przedsiębiorstw i innych podmiotów prywatnych i pozarządowych. Na etapie realizacji 
zapisów LPR bardzo istotna jest współpraca różnych podmiotów gwarantująca powodzenie wdrażanych 
projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Wspomniany drugi rodzaj obejmuje źródła niekomercyjne. Wśród nich największe znaczenie mają 
środki własne budżetu gminy, fundusze europejskie, środki budżetu Państwa. Należy wspomnieć o tym, 
że fundusze europejskie są wyposażone w dedykowane działania, które można wykorzystać planując i 
realizując działania rewitalizacyjne.  

Poniższa tabela prezentuje przedsięwzięcia rewitalizacyjne wraz z wartością, okresem realizacji oraz 
źródłami finansowania. 
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Tabela 41. Udział środków finansowych z różnych źródeł w realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Przedsięwzięcia Źródła finansowania 

Środki unijne w % 

Budżet 
państwa 

w % 

Środki 
własne 

(publiczn
e lub 

prywatne) 
w % 

Środki unijne w zł 

Budżet 
państwa w zł 

Środki 
własne 

(publiczne lub 
prywatne) w 

zł 

EFS EFRR Inne EFS EFRR Inne 

Rozbudowa, przebudowa i 
nadbudowa budynku Domu 
Ludowego w Komborni wraz z 
przebudową i rozbudową 
wewnętrznej instalacji gazowej 

PROW, działanie MO7 Podstawowe usługi i 
odnowa wsi na obszarach wiejskich 
Poddziałanie Poddziałanie: Inwestycje w 
tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie 
podstawowych usług lokalnych dla ludności 
wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz 
powiązanej infrastruktury.  

0% 0% 17,50% 0% 82,5% 0,00 0,00 350000,00 0,00 1650000,00 

Rozbudowa, przebudowa i 
nadbudowa budynku 
komunalnego wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania na 
socjalny budynek mieszkalny 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa - 
Finansowe wsparcie w tworzeniu lokali 
socjalnych i mieszkań chronionych. 

0% 0% 0 35% 65% 0,00 0,00 0,00 455000,00 845000,00 

Przebudowa pomieszczeń 
budynku Domu Kultury dla 
potrzeb rekreacyjno-sportowych, 
bytowych, kulturalnych i 
użyteczności publicznej 

Regionalny Program Operacyjny dla 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020. Priorytet VI, Działanie 6.3. 
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – 
nabór dla MOF. 

0% 95% 0 0% 5% 0,00 2375000,00 0,00 0,00 125000,00 

„Czas na aktywność w Gminie 
Korczyna” 

Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób 
bezrobotnych na rynku pracy - projekty 
konkursowe. Regionalny Program 
Operacyjny dla Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

85% 0 0 0 15% 255000,00 0,00 0,00 0,00 45000,00 

Łącznie  4% 39% 6% 7% 44% 255000,00 2375000,00 350000,00 455000,00 2665000,00 

Źródło: Opracowanie własne 
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VIII. MECHANIZMY WŁĄCZANIA  MIESZKAŃCÓW , PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH 
PODMIOTÓW ORAZ GRUP AKTYWNYCH NA TERENIE GMINY W PROCES 
REWITALIZACJI   

VIII.1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA  PARTYCYPACJI 

8.1.1.  Podstawowe założenia partycypacji 

Ustawa o rewitalizacji1 wyraźnie zaznacza, że przeprowadzanie zarówno prac wstępnych, jak i samej 
rewitalizacji powinno zachodzić w sposób jawny, przejrzysty, z aktywnym udziałem interesariuszy – 
poprzez opiniowanie - uczestnictwo w konsultacjach i w pracach nad programem rewitalizacji.  

Również „Instrukcja dotycząca przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz preferencji dla 
projektów mających na celu przywrócenia ładu przestrzennego”2 podkreśla, że partycypacja społeczna 
nie powinna ograniczać się jedynie do informacji i konsultacji podejmowanych przez władze lokalne 
działań, ale także dążyć do współdecydowania i kontroli obywatelskiej. Wiąże się to z włączaniem 
obywateli na każdym możliwym stopniu tworzenia programów rewitalizacji i realizacji działań w nich 
opisanych. Dzięki temu możliwe jest stworzenie efektywnego, bo odpowiadającego na potrzeby  
i oczekiwania interesariuszy, programu rewitalizacji. 

Program Rewitalizacji został dopasowany do potrzeb lokalnej społeczności dzięki przeprowadzeniu 
pogłębionej diagnozy, która uwzględniała perspektywy różnych grup wiekowych, a także dzięki 
przeprowadzonym warsztatom. Część projekcyjna programu opracowywana była w dużej mierze przez 
interesariuszy, co skutkować będzie pozytywnym nastawieniem do działań realizowanych w ramach 
poszczególnych projektów. Aktywny udział różnych grup interesariuszy przewiduje się także w etapach 
wdrażania i monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. W przyszłości partycypacja będzie miała 
charakter kontroli obywatelskiej. 

8.1.2.  Główne zasady partycypacji w ramach projektu 

Podczas opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji przyjęto następujące zasady dotyczące 
organizacji i przebiegu partycypacji społecznej: 

1. Zaangażowanie społeczności przez cały czas trwania projektu. 
2. Włączenie w proces rewitalizacji różnych grup interesariuszy. 
3. Równouprawnienie wszystkich uczestników konsultacji. 
4. Dwustronny przepływ informacji – koncentracja na dojrzałych formach partycypacji 

(współdecydowanie i kontrola obywatelska). 
5. Wieloaspektowość partycypacji. 
6. Jawność przebiegu partycypacji oraz jej efektów. 
7. Responsywność i dopasowanie form oraz treści partycypacji do potrzeb interesariuszy. 

8.1.3. Główne zasady partycypacji w ramach projektu 

Wieloaspektowość procesu rewitalizacji rodzi potrzebę aktywnego udziału wszystkich grup 
interesariuszy w jego planowaniu. Co do obszaru rewitalizacji różne osoby i podmioty mają bowiem 
różne potrzeby, preferencje, różne oczekiwania i punkty widzenia. Zaplanowano organizację prac nad 
Lokalnym Programem Rewitalizacji w sposób umożliwiający aktywne włączenie się grup interesariuszy: 

 różnych grup mieszkańców (rodziny z dziećmi, młodzież, seniorzy, osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym), 

 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych (m.in. szkół 
i przedszkoli, ZGRP, GOPS) 

 przedsiębiorców i pracodawców, 

                                                           
 

 
1 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) 
2  Instrukcja dotycząca przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Rzeszów 2017 
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 działaczy organizacji pozarządowych (w tym działających w sferze kultury, sportu oraz 
działających na rzecz dziedzictwa historycznego i tradycji lokalnych), 

 przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych. 

Szczególną uwagę przywiązywać się będzie do aktywnego udziału bezpośrednich odbiorców działań 
na obszarze rewitalizacji, a więc jego mieszkańców, właścicieli, zarządców i użytkowników wieczystych 
nieruchomości oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na tym terenie. Rewitalizacja 
wyznaczonego obszaru będzie miała znaczenie dla rozwoju całej gminy, toteż partycypacja będzie mieć 
charakter otwarty. 

VIII.2. TECHNIKI I NARZĘDZIA  PARTYCYPACYJNE ORAZ DZIAŁANIA 
AKTYWIZACYJNE 

8.2.1.  Działania promocyjno-informacyjne 

Informacje o postępach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji były na bieżąco publikowane na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Korczyna: www.korczyna.pl 

Niezbędnym etapem przygotowawczym do partycypacji społecznej w przygotowywaniu i wdrażaniu 
Lokalnego Programu Rewitalizacji jest rozpowszechnianie informacji dotyczących procesu rewitalizacji 
i zachęcenie mieszkańców do aktywnego udziału w pracach. Dzięki nowoczesnemu kanałowi 
komunikacji jakim jest m.in. Internet zwiększono zasięg działań informacyjno-promocyjnych – pozwoliło 
to dotrzeć do większej liczby mieszkańców.  

8.2.2. Badania społeczne 

W dniach od 19 stycznia do 23 lutego 2017 r. przeprowadzone zostało badanie opinii mieszkańców 
gminy. Zrealizowano je poprzez metodę mixed-mode, która łączy techniki ankiet papierowych (SAQ) 
oraz internetowych do samodzielnego wypełnienia (CASI).  

Celem badania było poznanie opinii mieszkańców Gminy Korczyna na temat aktualnych potrzeb  
w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu 
ich ożywienie społeczno-gospodarcze.  

 Trafność postawionej diagnozy zależy w dużym stopniu od opinii i preferencji mieszkańców. Zebranie 
ankiet umożliwia także weryfikację i uzupełnienie otrzymanych danych. Wybór obszaru 
zdegradowanego i do rewitalizacji w dużej mierze wyniknął z uzyskanych w ankietach odpowiedzi. 
Badanie opinii lokalnych społeczności wytwarza pozytywne nastawienie do samego procesu 
rewitalizacji i przeprowadzanych w jego ramach prac. Ankiety do samodzielnego wypełnienia pozwoliły 
na uzyskanie rzeczywistych opinii lokalnej społeczności, bez efektu ankieterskiego, którego ryzyko 
występuje przy angażowaniu w przeprowadzanie badania ankieterów. Dzięki zastosowaniu ankiet 
internetowych respondenci mogli podzielić się opinią w dogodnym dla nich miejscu i czasie. Dodatkowo, 
ankiety internetowe wiążą się ze zwiększonym poczuciem anonimowości, co zwiększa poziom 
szczerości udzielanych odpowiedzi. 

8.2.3. Spotkanie konsultacyjne nr 1 - warsztat diagnostyczny 

Warsztat diagnostyczny odbył się 24 marca 2017 r. w godzinach 12.00 – 15.00 w Korczynie. Podczas 
spotkania zaprezentowano etapy prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, i podstawowe 
informacje o samym procesie rewitalizacji. Pokazano również wstępne wyniki diagnozy opierające się 
zarówno na analizie danych zastanych jak i opracowaniu badań ankietowych. Uczestnicy warsztatów 
zostali poproszeni o wskazanie obszarów zdegradowanych oraz kolejności według której powinny być 
poddane procesowi rewitalizacji, a następnie o wskazanie obszarów do rewitalizacji i 
scharakteryzowaniu ich pod względem funkcji, jaką pełnią oraz pod względem ich potencjałów. 

Warsztaty diagnostyczne są formą jakościowego badania potrzeb i preferencji społeczności lokalnych, 
pokrewną metodologii action research. Technika ta ma charakter partycypacyjny i aktywizujący, 
wykorzystuje efektu synergii, zwiększonej motywacji i poczucia bezpieczeństwa uczestników 
warsztatów. Przeprowadzenie spotkania umożliwiło uzupełnienie analiz o dane jakościowe. Warsztaty 
miały charakter otwarty, co pozwoliło na zestawienie różnych punktów widzenia. 
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8.2.4. Spotkanie konsultacyjne nr 2 - warsztat strategiczny 

Warsztat strategiczny odbył się 21 kwietnia 2017 r. w godzinach 09.00 – 12.00 w sali Domu Kultury  
w Komborni.  Stanowiły one kontynuację prac podjętych podczas warsztatu diagnostycznego. Na 
spotkaniu pojawiły się także osoby nieobecne na wcześniejszym spotkaniu, dlatego przypomniano 
podstawowe informacje o procesie rewitalizacji. Ponadto zaprezentowano wynik poprzedniego 
warsztatu i analiz opartych o dane zastane – wyznaczony obszar zdegradowany i do rewitalizacji. 
Przedstawiono problemy występujące na tym terenie w sferach: społecznej, gospodarczej, 
środowiskowej, przestrzenno–funkcjonalnej i technicznej. Uczestnicy warsztatów zostali następnie 
poproszeni o określenie wizji obszaru w 2023r. oraz działań, jakie należy podjąć, by wizję zrealizować. 
Działania te przyporządkowywane były do poszczególnych sfer rewitalizacji: społecznej, gospodarczej, 
technicznej, środowiskowej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Na zakończenie spotkania 
zaprezentowano uczestnikom kartę projektów i poinformowano o możliwości wypełnienia w formie 
papierowej lub elektronicznej. 

Dzięki pracy grupowej swoją opinią mogli podzielić się uczestnicy o różnych punktach widzenia, co 
wpłynęło na weryfikację pojedynczo zgłaszanych propozycji oraz końcowe wypracowanie konsensusu. 
Warsztaty przyczyniły się także do aktywizacji interesariuszy rewitalizacji. Dzięki warsztatom finalna 
część Lokalnego Programu Rewitalizacji – wizja obszaru i projekty do realizacji są efektem 
wypracowanym przez mieszkańców. Prace odbywały się w partnerstwie między władzami 
samorządowymi a obywatelami. 

8.2.5. Konsultacje społeczne – zgłaszanie uwag on-line, papierowo 

W dniach 24.03-20.04.2017 r. odbyły się konsultacje społeczne obszaru rewitalizacji. Uwagi można było 
zgłaszać on-line poprzez zakładkę „Rewitalizacja” na stronie internetowej Gminy, korespondencyjnie za 
pomocą poczty elektronicznej, a także bezpośrednio w Urzędzie Gminy. Informacje o konsultacjach 
zostały opublikowane na stronie www Gminy. W ramach ww. form nie wpłynęła żadna uwaga. 

VIII.3.  ETAP WDRAŻANIA I OCENY LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI  

Wdrażanie, monitoring oraz ocena Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie realizowana z możliwie 
najszerszym udziałem interesariuszy, którzy będą źródłem pełnej informacji o sytuacji społeczno-
gospodarczej oraz o zmianach, które zaszły na podobszarach rewitalizacji. Związane jest to przede 
wszystkim z koniecznością powodzenia realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w długookresowej 
perspektywie,  zwłaszcza w przypadku ograniczenia możliwości finansowania niektórych  z nich.  

Na powyższym etapie przewidywane są otwarte spotkania z interesariuszami procesu rewitalizacji,  
a także sprawozdania partnerów z realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Jednocześnie planowane 
jest badanie ankietowe opinii społecznej na temat realizowanych projektów i efektów ich wdrażania. 
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IX. SYSTEM REALIZACJI (WDRAŻANIA) PROGRAMU REWITALIZACJI  

Zarządzanie Lokalnym Programem Rewitalizacji jest zadaniem trudnym i skomplikowanym. Ma na to 
wpływ duża liczba partnerów uczestniczących w jego realizacji oraz multidyscyplinarny charakter 
przedsięwzięć, które zostały przewidziane do realizacji.  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji zadaniem własnym Gminy 
jest m.in. tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji. 

Skuteczna realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie prowadzona w oparciu o następujące 
zasady: 

1. Kompleksowość – realizacja działań i projektów wieloaspektowo, z perspektywy całej gminy; 
zasada jest weryfikowana na poziomie Programu, a nie pojedynczych projektów. 

2. Koncentracja terytorialna – LPR realizowany jest na wskazanym obszarze kryzysowym, który 
charakteryzuje się szczególnymi warunkami w skali gminy. Jednocześnie zachowana jest 
koncentracja środków na zadania priorytetowe o największych korzyściach społecznych. 

3. Komplementarność – projekty realizowane w ramach różnych działań i priorytetów wzajemnie się 
uzupełniają; inwestycje publiczne są realizowane równolegle z projektami wspierającymi  
i towarzyszącymi partnerów zewnętrznych. 

4. Partnerstwo – do realizacji LPR włączają się partnerzy społeczni, gospodarczy i instytucjonalni. 
Warunkiem skutecznego partnerstwa jest otwarta i ciągła komunikacja. 

5. Współpraca – współdziałanie wewnątrz komórek i jednostek organizacyjnych LPR, pomiędzy 
partnerami publicznymi, społecznymi i prywatnymi; realizacja zasady dotyczy zarówno ustalania 
priorytetów, realizacji projektów, jak i mierzenia ich efektów. 

6. Stały monitoring realizacji programu rewitalizacji i jego ewaluacja. 

Główne strony współpracy przy wdrażaniu Programu Rewitalizacji: 

1. Poszczególne wydziały Urzędu Gminy Korczyna oraz jego jednostki organizacyjne. 

2. Zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych wchodzących w skład obszaru rewitalizacji. 

3. Beneficjenci zewnętrzni odpowiadający za realizację projektów rewitalizacyjnych tj. instytucje 
kultury, instytucje polityki społecznej, organizacje samorządu gospodarczego, fundacje 
i stowarzyszenia, lokalni przedsiębiorcy, parafie, osoby prywatne. 

4. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji. 

5. Inni interesariusze Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Głównym celem wdrażania LPR jest budowanie partnerstwa między koordynatorem procesu - Urzędem 
Gminy Korczyna a innymi podmiotami publicznymi oraz prywatnymi i pozarządowymi działającymi w 
gminie. Właściwe zarządzanie wdrażaniem wymaga przyjęcia odpowiednich rozwiązań organizacyjnych 
prezentowanych poniżej. 

IX.1. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA WDROŻENIE LOKALNEGO 
PROGRAMU REWITALIZACJI 

Dla sprawnego wdrażania i monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji zostanie powołany Zespół 
ds. Rewitalizacji (Projektowy). Będzie on stanowił organ pomocniczy Wójta Gminy Korczyna do 
podejmowania decyzji w sprawie wdrażania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Korczyna na lata 
2017 – 2023”.   

Zespół będzie się składał z przedstawicieli Władz Urzędu Gminy oraz interesariuszy procesu 
rewitalizacji. Do głównych zadań zespołu należało będzie przede wszystkim koordynowanie wszystkich 
działań związanych z wdrażaniem Programu, bieżąca ocena i monitorowanie procesu rewitalizacji, 
reagowanie na wszystkie pojawiające się problemy i wdrażanie środków zaradczych. Ponadto zespół 
ds. Rewitalizacji będzie odpowiadał za informacje i promocję wszystkich działań rewitalizacyjnych, 
będzie czynnie współpracował z osobami wdrażającymi projekty infrastrukturalne  
i społeczne w miejscowości Kombornia. 

We współpracy przy wdrażaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji kluczowa jest komunikacja 
dwustronna Gmina - mieszkańcy, niewystarczające jest jedynie informowanie lokalnej społeczności, 
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konieczne jest umożliwienie zainteresowanym aktywnego udziału na każdym etapie procesu 
rewitalizacji. Realizacja tego założenia nastąpi w ramach Zespołu ds. Rewitalizacji, w skład którego 
wejdą: 

 Wójt Gminy Korczyna – będzie to osoba odpowiedzialna za wdrożenie zapisów LPR. Do głównych 

zadań będzie należało: 

 zwoływanie spotkań,  

 nadzór nad przebiegiem prac i wdrażaniem LPR, 

 akceptowanie rezultatów cząstkowych i końcowych,  

 rozwiązywanie bieżących i przeciwdziałanie potencjalnym problemom, 

 podejmowanie decyzji o zmianie LPR, 

 reprezentowanie projektu na zewnątrz i promowanie celów, koncepcji, rozwiązań i rezultatów, 

 Konsultanci ds. Rewitalizacji - będzie to trzon Zespołu. W jego skład wejdą przedstawiciele Władz 

Gminy tj. Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy i Skarbnik.  W skład Zespołu zakłada się włączenie 

pracowników – następujących stanowisk: Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej, Inspektor ds. 

Ochrony Środowiska. Do ich zadań należeć będzie: 

 Działalność informacyjno-promocyjna; 

 Przyjmowanie propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych od interesariuszy procesu 

rewitalizacji według zasad ustalonych przez Zespół; 

 Monitorowanie i ocena stopnia (prowadzenie audytów) realizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. Audyty będą przeprowadzane w pierwszym kwartale kolejnego roku począwszy 

od roku 2018 i będą obejmowały całość działań wykonanych w roku poprzednim; 

 Nadzór nad realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w dokumencie, w tym także 

monitorowanie ich wdrażania; 

 Wnioskowanie do Wójta Gminy Korczyna i Rady Gminy Korczyna o uzasadnione zmiany  

w treści LPR; 

 Sporządzenie raportu końcowego na zakończenie horyzontu czasowego Lokalnego Programu 

Rewitalizacji; 

 Sołtys Komborni, jako miejscowości, w której zlokalizowany jest obszar rewitalizacji - głównym 

zadaniem lidera jest zapewnienie rozwoju wsi, dlatego zasadnym jest włączenie go w proces 

rewitalizacji. Do pozostałych zadań Sołtysa w ramach Zespołu ds. Rewitalizacji należą: 

 uczestniczenie w spotkaniach Zespołu i reprezentowanie na nich lokalnej społeczności; 

 prowadzenie konsultacji i spotkań w celu pozyskania ich opinii, a także informowaniu ich  

o działalności Zespołu. 

IX.2. PRZEDSIEWZIĘCIA REWITALIZACYJNE  

Podstawowymi instrumentami wdrażania LPR są kluczowe przedsięwzięcia, które zostały wyłonione  
w procesie partycypacji społecznej na etapie programowania. 

Zakłada się, że przedsięwzięcia będą finansowane przez poszczególne podmioty ze sfery publicznej, 
prywatnej i pozarządowej – poszczególnych wnioskodawców przedsięwzięć ujętych w programie. 
Współfinansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez podmioty z trzech sektorów (publicznego, 
prywatnego i pozarządowego) będzie wyrazem partnerstwa.  

Realizacja projektów będzie również finansowana ze środków UE, jak i środków z funduszy celowych. 
Zróżnicowanie i zachowanie niezależności źródeł finansowania jest niezbędne w poprawnym 
zarządzaniu i realizacji projektów rewitalizacyjnych. Za pozyskiwanie informacji dotyczących konkursów 
organizowanych w ramach programów krajowych, RPO Województwa Podkarpackiego oraz 
przygotowanie wniosków o dofinansowanie i ich realizację będą odpowiadali indywidualnie 
poszczególni właściciele (wnioskodawcy) przedsięwzięć, znajdujących się w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji. 

Wsparcie ekspertów zewnętrznych w przygotowaniu projektów, dokumentacji oraz wniosków 
aplikacyjnych o wspófinansowanie przedsięwzięć z środków zewnętrznych będzie następowało 
w drodze nawiązywanej indywidualnie współpracy (na własną odpowiedzialność i własny koszt) przez 
poszczególnych właścicieli (wnioskodawców) przedsięwzięć, znajdujących się w LPR. 

Planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne obejmują całą perspektywę czasową LPR. Poniżej 
prezentowany jest harmonogram realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 
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Tabela 42. Harmonogram realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Przedsięwzięcie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Podstawowe  
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku 
Domu Ludowego w Komborni wraz z przebudową i 
rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej 

 x x x    

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku 
komunalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
na socjalny budynek mieszkalny 

 x x     

Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Kultury dla 
potrzeb rekreacyjno-sportowych, bytowych, 
kulturalnych i użyteczności publicznej 

 x x x    

„Czas na aktywność w Gminie Korczyna”   x x    
Uzupełniające 

Aktywna Kombornia – promocja działalności 
organizacji pozarządowych z terenu Gminy Korczyna    x    

Rok w potrawach i tradycjach – prezentacje Koła 
Gospodyń Wiejskich z Komborni     x   

Potrafię się uczyć – rozwijanie  umiejętności uczenia 
się     x   

Przebudowa dróg gminnych w Komborni wraz z 
rozbudową oświetlenia      x  

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Kombornia      x  

Wsparcie energetyki rozproszonej wśród 
mieszkańców Komborni – montaż instalacji 
wykorzystujących odnawialne źródła energii w 
gospodarstwach domowych 

x x      

Realizacja programu usuwania eternitu x x x x x x x 
Źródło: Opracowanie własne 
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X. SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY SKUTECZNOŚCI  DZIAŁAŃ ORAZ 
WPROWADZENIA MODYFIKACJI W REAKCJI NA ZMIANY W OTOCZENIU 
PROGRAMU  

Monitorowanie skuteczności działań rewitalizacyjnych jest konieczne z punktu widzenia osiągania celów 
rewitalizacji, jak również zachowywania efektywności wykorzystania środków finansowych. System 
monitoringu będzie również wspomagał koordynację działań, ułatwiał zarządzanie nimi oraz wspierał 
budowanie opartego na odpowiedzialności partnerstwa różnych podmiotów. Podstawą do opracowania 
systemu monitoringu jest logika interwencji, w której ponoszone nakłady umożliwiają wypracowanie 
określonych produktów, które z kolei przekładać się mają na rezultaty (skutki bezpośrednie dla 
bezpośrednich odbiorców) oraz oddziaływanie (skutki długookresowe o bardziej uniwersalnym zasięgu).  

Lokalny Program Rewitalizacji podlega ocenie pod względem aktualności jego założeń, a także postępu 
realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Monitoring Programu ma na celu wykrywanie 
nieprawidłowości oraz podejmowanie działań naprawczych. Odpowiedni system monitorowania i 
ewaluacji Programu Rewitalizacji zapobiega ewentualnej dezaktualizacji jego założeń. Ocena 
skuteczności Programu nastąpi w oparciu o wartości wskaźników, które zostały przyjęte jako mierniki 
przeprowadzania procesu rewitalizacji. Wskaźniki wykorzystane w celu monitorowania procesu 
rewitalizacji powinny spełniać następujące warunki: 

 Trafności  -  czyli dostosowanie wskaźnika do charakteru przedsięwzięcia i oczekiwanych 
rezultatów jego realizacji; 

 Mierzalności - powinny być wyrażone w wartościach liczbowych, umożliwiających ich 
weryfikację; 

 Wiarygodności - czyli takie zdefiniowanie wskaźnika, które nie powoduje trudności z jego 
weryfikacją; 

 Dostępności - powinny być łatwe do wygenerowania. 

Badanie efektów wdrażania nastąpi na podstawie dwóch rodzajów wskaźników: wskaźnika produktu 
oraz rezultatu. Wskaźniki wyróżniono zgodnie z metodologią badania efektów wdrażania stosowaną 
przy tworzeniu dokumentów o charakterze strategicznym oraz programowym. Wskaźniki produktu 
odnoszą się do wszystkich produktów, które powstały w trakcie realizowania Programu oraz w rezultacie 
wydatkowania przyznanych środków. Mierzony jest w jednostkach rzeczowych. Natomiast wskaźnik 
rezultatu dotyczy efektów działań, które nastąpiły po zakończeniu i w wyniku realizowania Programu. 
Informuje o zmianach jakie nastąpiły w wyniku wcielenia w życie danego przedsięwzięcia. W poniższej 
tabeli zestawiono wskaźniki produktu projektów planowanych do realizacji w ramach procesu 
rewitalizacji, a także wskaźniki rezultatu w celu monitoringu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Tabela 43. Wskaźniki monitoringu LPR i przedsięwzięć 

Podsystem 
Cele strategiczne/cele 

operacyjne 
Wskaźnik 

Rodzaj 
wskaźnika 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Źródło 

Społeczny 

1. Aktywizacja społeczno-
kulturalna 

mieszkańców oraz 
przeciwdziałanie 

wykluczeniu 
społecznemu 

Frekwencja w 
wyborach do 

organów 
stanowiących 

jednostek 
samorządu 

terytorialnego: 
rady gminy 

Rezultatu 45,73% 50% 
Sprawozdania 

Komisji 
Wyborczych 

1.1. Aktywizacja i promocja 
zaangażowania 

społecznego 
mieszkańców 

Liczba osób 
bezrobotnych 

Produktu 

Stan na 
dzień 30 
czerwca 

2017 

10% mniej 
Powiatowy 

Urząd Pracy 

1.2. Likwidacja koncentracji 
zjawisk społecznych 
poprzez niwelowanie 
przyczyn wykluczenia 

społecznego - 
integracja 

międzyludzka i 
międzypokoleniowa 

mieszkańców 

Liczba osób 
bezrobotnych 

Produktu 

Stan na 
dzień 30 
czerwca 

2017 

10% mniej 
Powiatowy 

Urząd Pracy 

1.3. Poprawa dostępu do 
oferty kulturalnej 

Liczba 
użytkowników 
infrastruktury 

Produktu 0 1400 Rejestr GOK 
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Podsystem 
Cele strategiczne/cele 

operacyjne 
Wskaźnik 

Rodzaj 
wskaźnika 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Źródło 

1.4. Podwyższony poziom 
wyników nauczania 

Wyniki z 
egzaminów 6-

klasisty 
Produktu 61,4% 68% 

Szkoła 
Podstawowa 
w Komborni – 
zestawienia 

wyników 

Przestrzenno-
funkcjonalny i 

techniczny 

2. Poprawa estetyki, 
funkcjonalności  

i zagospodarowania 
centrum obszaru 

rewitalizacji 

Wzrost 
procentowy 
powierzchni 
użytkowej na 

obszarze 
rewitalizacji w 
stosunku do 
powierzchni 

sumarycznej w 
obszarze 

rewitalizowanym 

Rezultatu 

Stan na 
dzień 30 
czerwca 

2017 

5% 
Dane Urzędu 

Gminy 

2.1. Poprawa stanu 
infrastruktury 
technicznej  
i budynków 

mieszkalnych i 
użyteczności publicznej 

z wykorzystaniem  
niezagospodarowanych 

Liczba 
zrewitalizowanych 

obiektów 
infrastruktury 
społecznej 
sportowo-

rekreacyjnej 

Produktu 0 3 
Dane Urzędu 

Gminy 

2.2. Zagospodarowanie i 
udostępnienie 

przestrzeni publicznych 
na cele rekreacji, 

sportu i wypoczynku 

Powierzchnia 
przestrzeni w 
ramach LPR 

Produktu 0 400 m2 
Dane Urzędu 

Gminy 

Środowiskowy 

3. Poprawa stanu 
środowiska 
naturalnego 

Odsetek ludności 
korzystającej z 

sieci 
kanalizacyjnej 

Rezultatu 40,62% 75% 
Dane Urzędu 

Gminy 

3.1. Ograniczenie źródeł 
zanieczyszczenia 

środowiska 

Długość 
wybudowanej 

sieci kanalizacji 
sanitarnej 

Produktu 0 2 km 
Dane Urzędu 

Gminy 

Gospodarczy 

4. Aktywizacja 
gospodarcza  
i zawodowa 

mieszkańców 

Liczba nowo 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych w 
rejestrze REGON 
w przeliczeniu na 

100 osób wg 
faktycznego 

miejsca 
zamieszkania 

Rezultatu 0,54 0,7 

WUS 
Rzeszów 

zestawienia 
podmiotów 

4.1. Podniesienie i 
rozszerzenie 
kwalifikacji 

zawodowych 
mieszkańców oraz 

wzrost ich 
przedsiębiorczości 

Liczba osób, 
które uzyskały 

wsparcie 
Produktu 0 30 

Dane Urzędu 
Gminy 

Źródło: Opracowanie własne 

Wskaźniki oddziaływania to długofalowe skutki podjętych interwencji i prowadzonych działań dla 
obszaru w szerszym kontekście czasowym i przestrzennym. Osiąganie wskaźników oddziaływania jest 
faktycznie poza kontrolą instytucji wdrażających program. Jest to spowodowane tym, że poza 
realizowanymi przedsięwzięciami istnieje wiele czynników makrospołecznych i makroekonomicznych, 
które mają wpływ na ogólną sytuację w Programie tj. jego strukturę demograficzną, system 
gospodarowania i strukturę gospodarki, dochody ludności i tym podobne. Poniżej przedstawiono podział 
spodziewanych wskaźników oddziaływania w podziale na podsystemy: 

Monitoring i ocena realizowanych działań pozwolą na wprowadzanie koniecznych korekt w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości oraz zmian zachodzących w społeczności lokalnej i przestrzeni. Zmiany 
mogą wynikać bezpośrednio z wyników monitoringu. Wnioskować o nie mogą także członkowie Zespołu 
Projektowego, jeśli zmiany te wynikają z uwarunkowań zewnętrznych. Każda zmiana Lokalnego 
Programu Rewitalizacji wymaga jednak zatwierdzenia przez uchwałę Rady Gminy. 
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Monitorowanie metodą jakościową będzie odbywało się za pomocą danych jakościowych mierzących 
skuteczność prowadzonych działań, tj. systematycznym prowadzeniu badań społecznych (wywiadów, 
spotkań) z odbiorcami rewitalizacji.  

W ramach LPR będą prowadzone audyty, które pozwolą na ocenę stopnia jego realizacji oraz 
sformułowanie rekomendacji zawierających możliwe kierunki zmian (zgodnie z wynikami oceny). Za 
przeprowadzenie audytów będzie odpowiadał Wójt Gminy. Będą one dokonywane w pierwszym 
kwartale każdego roku poczynając od roku 2018. 

Narzędziami monitoringu i ewaluacji LPR będą także okresowe otwarte spotkania organizowane przez 
Urząd Gminy dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, a także sprawozdania partnerów 
rewitalizacji dotyczące realizowanych przez nich przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Okresowe sprawozdania dotyczące realizacji LPR będą przedkładane do akceptacji Wójtowi oraz 
zamieszczane na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy. 

W przypadku zaistnienia potrzeby aktualizacji Zespół zgłosi wniosek do Wójta, a ten przedłoży projekt 
do uchwalenia przez Rady Gminy. W proces aktualizacji LPR będą angażowani wszyscy interesariusze 
rewitalizacji, którzy będą informowani na bieżąco o przebiegu procesu wdrażania i monitoringu LPR. 
Aktualizacja programu zostanie dokonana zgodnie z obowiązującymi w danym momencie wytycznymi 
oraz regulacjami prawnymi. 

Materiał zebrany w procedurze monitoringu będzie podstawą do przeprowadzenia oceny (ewaluacji) 
skuteczności działań rewitalizacyjnych zarówno po ich zakończeniu (ewaluacja ex-post), jak również 
w wyznaczonych momentach jej realizacji (ewaluacja mid-term).  

Ocena (ewaluacja) procesu rewitalizacji jest sformalizowaną oceną stopnia osiągnięcia celów 
rewitalizacji w danej chwili i będzie dokonywana w oparciu o odpowiednio zaplanowane badania 
społeczno-ekonomiczne, które będą dotyczyły w szczególności następujących kryteriów:  

 skuteczności i efektywności procesu rewitalizacji, 

 użyteczności, trwałości i trafności osiągniętych rezultatów. 

Do oceny będą miały zastosowanie oparte na wytycznych Komisji Europejskiej poniższe kryteria: 

 trafność (ang. relevance) – czy cele rewitalizacji odpowiadają potrzebom beneficjentów (różnych 
grup mieszkańców, przedsiębiorców)? 

 efektywność (ang. efficiency) – czy działania rewitalizacyjne są racjonalne z ekonomicznego punktu 
widzenia? Czy ponoszone koszty są proporcjonalne do osiąganych efektów? 

 skuteczność (ang. effectiveness) – czy wdrażanie działań rewitalizacyjnych przyczynia 
się do realizacji założonych celów strategicznych? 

 użyteczność (ang. utility) – czy realizacja działań rewitalizacyjnych przyczynia się do lepszego 
zaspokojenia potrzeb beneficjentów i rozwiązywania zidentyfikowanych problemów? 
Czy beneficjenci faktycznie korzystają z efektów działań? Czy pojawiają się niepożądane, 
negatywne efekty uboczne realizowanych działań? 

 trwałość (ang. sustainability) – czy pozytywne skutki działań rewitalizacyjnych mają charakter stały? 
Czy efekty działań będą trwałe? 

Procedura monitorowania i oceny: 

 

 

 

 

 

 

Tabela 44. Kroki w procedurze monitorowania i oceny 

 Pozyskiwanie i dokumentowanie danych Zakres 
monitoringu 1.  Gromadzenie danych i ich weryfikacja 
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2.  Porównywanie danych ze wskaźników z zakładanymi wartościami planowanymi (o ile 
zostały określone)  

3.  Przeprowadzenie badań opinii mieszkańców, opracowanie raportów 

4.  Opracowanie wniosków na podstawie wskaźników monitoringu oraz badań opinii  
Zakres oceny 

5.  Udostępnienie wniosków z oceny 

6.  Weryfikacja i aktualizacja Programu, w tym działań rewitalizacyjnych  
Wykorzystanie 
wyników oceny 

7.  Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach aktualizacji Programu 

8.  Realizacja działań rewitalizacyjnych określonych w Programie  

Źródło: Opracowanie własne 

Organem odpowiedzialnym za wprowadzanie modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu jest Rada 
Gminy Korczyna, która będzie to czyniła to na wniosek Wójta. Wójt może wystąpić z wnioskiem 
podjętym na skutek analizy raportów opracowywanych okresowo na podstawie wyników monitoringu 
LPR i sytuacji w gminie. 

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji LPR, stwierdzone zostanie osiągnięcie celów 
rewitalizacji, Rada Gminy powinna uchylić uchwałę w sprawie LPR w całości albo w części, z własnej 
inicjatywy albo na wniosek Wójta. Jednakże Program nie może być uchylony w wymaganym okresie 
zachowania trwałości produktów będących wynikiem zrealizowanych przedsięwzięć w ramach 
dofinansowania z środków RPO Województwa Podkarpackiego lub programów krajowych. 
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XI. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  

 
Na podstawie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Korczyna 
na lata 2017-2023 nie ... 
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