
ZAŁĄCZNIK NR 2. WZÓR RAPORTU  Z MONITORINGU I EWALUACJI 

WDRAŻANIA PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SKWIERZYNA NA LATA 

2016 – 2023 

 
1. Monitorowane wskaźniki : 

 

Wskaźnik 
Wartośd 
bazowa  

Osiągnięta 
wartośd w 
okresie 
sprawozda
wczym  

Czy osiągnięte zostały 
zakładane wartości 
wskaźników?/ Czy 
poprawie uległy wskaźniki 
społeczne na terenie OR? 

Liczba modernizowanych/budowanych 
obiektów infrastruktury na  rewitalizowanych 
obszarach 

0 7 Tak/ocena cząstkowa 

Liczba zrewitalizowanych parków  0 0 Nie/ocena cząstkowa 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem 
w programie 

0 229 Tak/ocena cząstkowa 

Liczba seniorów objętych wsparciem z obszaru 
rewitalizacji 

0 148 Tak/ocena cząstkowa 

Liczba uczniów  objętych wsparciem z obszaru 
rewitalizacji 

0 853 Tak/ocena cząstkowa 

Liczba powstałych spółdzielni socjalnych 0 1 Tak/ocena cząstkowa 

Liczba warsztatów/ zajęd/ wyjazdów/inicjatyw 0 100 Tak/ocena cząstkowa 

Liczba powołanych Animatorów Społecznych  0 0 Nie/ocena cząstkowa 

Udział osób w gospodarstwach domowych 
korzystających ze środowiskowej pomocy 
społecznej w ludności ogółem na danym 
obszarze  

5,40% 6,04% Nie/ocena cząstkowa 

Udział gospodarstw domowych-stałych 
beneficjentów środowiskowej pomocy 
społecznej w liczbie gospodarstw domowych 
ogółem na danym obszarze 

17,44% 13,30% Tak/ocena cząstkowa 

Stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym 
względem ludności w wieku produkcyjnym na 
danym obszarze 

26,35% 29,81% Nie/ocena cząstkowa 

Wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych osób fizycznych na 100 
mieszkaoców w wieku produkcyjnym na danym 
obszarze 

13,36% 11,68% Nie/ocena cząstkowa 

Wskaźnik liczby zarejestrowanych organizacji 
pozarządowych na 100 mieszkaoców na danym 
obszarze 

0,63% 0,50% Nie/ocena cząstkowa 



Miejscowośd lub wyznaczony obszar należy do 
rejonu obsługi szkoły podstawowej lub 
gimnazjum o niskim poziomie kształcenia 

TAK TAK Nie/ocena cząstkowa 

Liczba gospodarstw formalnie uznanych za 
niezdolne do opieki nad dziedmi 

0,60% 0,09% Tak/ocena cząstkowa 

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w 
ludności ogółem na danym obszarze 

17,40% 17,71% Nie/ocena cząstkowa 

Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w 
ludności ogółem na danym obszarze 

18,55% 17,33% Nie/ocena cząstkowa 

Liczba rodzin która się zgłosiła o pomoc z uwagi 
na bezradnośd w sprawach opiekuoczo 
wychowawczych  

1,21% 0,89% Tak/ocena cząstkowa 

Wskaźnik wykroczeo  wg  Krajowej Mapy 
Zagrożeo Bezpieczeostwa na 100 mieszkaoców  
na danym obszarze 

0,18% 0,55% Nie/ocena cząstkowa 

Udział usług charakterystycznych dla obszarów 
zdegradowanych, np. pożyczki 
krótkoterminowe, lombardy,  w ogólnej liczbie 
przedsiębiorców  

4,39% 9,49% Nie/ocena cząstkowa 

 
2. Zrealizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne: 

 

Nazwa przedsięwzięcia 

infrastrukturalnego  

„Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej Zespołu 

Edukacyjnego przy ul. Mickiewicza 26 w Skwierzynie” 

Typ projektu Techniczny, społeczny, środowiskowy 

Nazwa 

komplementarnego 

przedsięwzięcia 

„miękkiego”  

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna” 

"EKO Skwierzyna - projekt edukacyjny". Edukacja w zakresie 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz segregacji 

odpadów 

Obszar rewitalizacji I podobszar 

Cel rewitalizacji  Aktywizacja mieszkaoców poprzez zwiększenie partycypacji w życiu 

społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz 

rozwój dzieci i młodzieży. 

Kierunek działania 1. Remonty  zabytkowej infrastruktury oraz budynków 

użyteczności publicznej. 

2. Aktywizacja społeczno-kulturalna oraz zawodowa  

mieszkaoców.  

3. Poprawa stanu środowiska oraz wzrost świadomości 

ekologicznej wśród mieszkaoców. 



Podmioty realizujące 

projekt 

Gmina Skwierzyna 

Sfery oddziaływania 

projektów  

1.  Sfera społeczna – przedsięwzięcie przynosi korzyści, które mają 

przede wszystkim wymiar społeczny. Należą do nich korzyści w 

następujących aspektach:  

- zwiększenie komfortu użytkowania infrastruktury oświatowej 

oraz bezpieczeostwa obywateli pozytywnie wpłynie na ich 

rozwój społeczny i ekonomiczny,  

- wzrost bezpieczeostwa i higieny pracy zarówno dla uczniów i 

pracowników, jak i osób korzystających z budynków, 

- poprawa warunków pracy i funkcjonowania budynków oraz 

potencjalny wzrost liczby uczniów np. ze względu na poprawę 

warunków prowadzonych zajęd w szczególności  w okresie 

zimowym,  

2. Sfera techniczna – dzięki zaplanowanym pracom zmniejszy się 

współczynnik przenikania ciepła przez przegrody budowlane, 

wzrośnie sprawnośd systemu ogrzewania, a także zmniejszy się 

zapotrzebowanie na energię. Ponadto nastąpi zmniejszenie 

ilości zanieczyszczeo emitowanych podczas produkcji energii 

cieplnej.  

3. Sfera środowiskowa - przedsięwzięcie może wpłynąd                      

na polepszenie stanu środowiska naturalnego, przy 

jednoczesnej poprawie atrakcyjności osiedleoczej oraz 

polepszeniu stanu zdrowia mieszkaoców. Przez ograniczenie 

zużycia energii w obiektach (dzięki poprawie efektywności 

działania poprzez zmianę np. systemu ogrzewania, ocieplenie 

ścian, dachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej), 

obniżeniu ulegną ilości emitowanych gazów i pyłów przy 

jednoczesnej poprawie jakości życia lokalnej społeczności. 

 



Interesariusze działao 

rewitalizacyjnych  

 Mieszkaocy 

Zakres  przedsięwzięcia  1. Instalacje centralnego ogrzewania 

2. Technologia kotłowni 

3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

4. Ocieplenie ścian zewnętrznych 

5. Pozostałe roboty 

6. Ocieplenie stropodachu budynku Zespołu Edukacyjnego 

7. Kotłownia – prace towarzyszące 

8. Prace elektryczne - odgromy 

Wartośd projektu 6 825 364,72 zł 

Osiągnięte rezultaty Zmniejszenie zużycia energii: 

1. Ilośd zaoszczędzonej energii cieplnej – 8 358,90 [GJ/rok] 

2. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji 

wykorzystujących OZE – 135,53 [MWht/rok] 

3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 582,87 

*tony równoważnika CO2+ (CI 34) 

4. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 

publicznych – 2 554 108,00[kWh/rok] (CI 32) 

5. Zmniejszenie zużycia energii koocowej w wyniku realizacji 

projektów – 8 358,90 [GJ/rok] 

Sposób oceny i 

zamierzenia rezultatów w 

odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Audyt energetyczny – grudzieo 2019 r. 

Okres realizacji  2017-2018 



Nazwa przedsięwzięcia 

infrastrukturalnego  

„Utworzenie „Parku Ryb Pojezierza Dobiegniewskiego w 

Skwierzynie” szansą na rozwój turystyki regionu” 

Typ projektu Przestrzenno – funkcjonalny, gospodarczy 

Nazwa 

komplementarnego 

przedsięwzięcia 

„miękkiego”  

"EKO Skwierzyna - projekt edukacyjny". Edukacja w zakresie 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz segregacji 

odpadów 

Obszar rewitalizacji II podobszar 

Cel rewitalizacji  Aktywizacja mieszkaoców poprzez zwiększenie partycypacji w życiu 

społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz 

rozwój dzieci i młodzieży. 

Kierunek działania 1. Rozwój infrastruktury rekreacyjno – sportowej oraz 

przeznaczonej na cele społeczno – kulturalne.  

2. Rozwój oferty sportowej oraz kulturalnej  dla różnych grup 

wiekowych.  

3. Poprawa stanu środowiska oraz wzrost świadomości 

ekologicznej wśród mieszkaoców. 

4. Wzmocnienie gospodarki poprzez tworzenie warunków dla 

rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

Podmioty realizujące 

projekt 

Gmina Skwierzyna 

Sfery oddziaływania 

projektów  

1.  Sfera społeczna – mieszkaocy oraz turyści zyskają nowe 

miejsce do odpoczynku i rekreacji. Wzrost atrakcyjności gminy 

może mied również pozytywny wpływ na rozwój turystki, a w 

rezultacie na powstawanie nowych miejsc pracy i  zmniejszenie 

bezrobocia.  

2. Sfera przestrzenno – funkcjonalna – dzięki realizacji 

przedsięwzięcia poprzez budowę stanicy uporządkowana 

zostanie częśd nabrzeża Warty. W ramach projektu  planuje się 

wykonanie następującego zakresu prac:  

- budynek socjalno-administracyjny, 



- wiata, 

- budynek gospodarczy, 

- tereny utwardzone (w tym miejsca parkingowe), 

- ścieżka edukacyjna wraz z tablicami ekspozycyjnymi, 

- miejsce pod ognisko, 

- pochylnia dla niepełnosprawnych, 

- tereny zielone. 

3. Sfera gospodarcza – rewitalizacja uruchomi potencjał 

turystyczny gminy, ponieważ poprzez realizację przedsięwzięcia 

wpływ na rozwój gospodarczy miasta będą mieli odwiedzający 

te tereny turyści, którzy będą korzystali z atrakcyjnych szlaków 

wodnych na terenie gminy oraz towarzyszącej im 

infrastruktury. Rozwój turystyki wodnej może mied również 

wpływ na powstawanie nowych przedsiębiorstw zajmujących 

się obsługą turystyki wodnej.  

4. Sfera środowiskowa – przedsięwzięcie promuje walory 

przyrodnicze gminy oraz bezpieczne i nieingerujące w 

bogactwo naturalne wykorzystanie rzeki. 

Interesariusze działao 

rewitalizacyjnych  

1. Mieszkaocy 

2. Turyści 

3. Przedsiębiorcy 

Zakres  przedsięwzięcia  1. Budynek stanicy 

2. Wiata 

3. Ścieżka edukacyjna wraz z terenami zielonymi 

4. Elementy zewnętrzne 

5. Instalacje elektryczne 

Wartośd projektu 791 720,72 zł 

Osiągnięte rezultaty 1. Liczba nowej infrastruktury  – 1 szt.  

2. Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury   - 

min.550 

 



 

Sposób oceny i 

zamierzenia rezultatów w 

odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Protokół odbioru robót, dokumentacja zdjęciowa 

Okres realizacji  2017-2019 

 

Nazwa przedsięwzięcia 

infrastrukturalnego  

1. „Przebudowa targowiska miejskiego w Skwierzynie” 

2. „Przebudowa nawierzchni ulicy Rynek na działce nr 50 w 

obrębie 2 miasta Skwierzyna, działce nr 2/2 w obrębie 3 

miasta Skwierzyna wraz z przebudową i rozbudową ulicy 

Niepodległości o miejsca parkingowe na działce nr 1 w 

obrębie 3 miasta Skwierzyna” 

Typ projektu Techniczny, społeczny, gospodarczy 

Nazwa 

komplementarnego 

przedsięwzięcia 

„miękkiego”  

- 

Obszar rewitalizacji II podobszar 

Cel rewitalizacji  Aktywizacja mieszkaoców poprzez zwiększenie partycypacji  

w życiu społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym 

oraz rozwój dzieci i młodzieży. 

Kierunek działania 1. Remonty zabytkowej infrastruktury oraz budynków 

użyteczności publicznej. 

2. Wzmocnienie gospodarki poprzez tworzenie warunków dla 

rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

3. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Podmioty realizujące 

projekt 

Gmina Skwierzyna 

 

 

 



Sfery oddziaływania 

projektów  

1.  Sfera społeczna - projekt wpłynie pozytywnie na zmniejszenie 

zdiagnozowanych problemów społecznych. Poprzez 

odtworzenie tkanki urbanistycznej i udostępnienie nowej 

jakości przestrzeni publicznej, stworzone zostanie nowe 

miejsce przeznaczone na działalnośd społeczno - gospodarczą. 

Wzrost liczby działających podmiotów gospodarczych, w 

sposób naturalny zwiększa zatrudnienie. To też przyczyni się do 

spadku odsetka osób uzależnionych od pomocy społecznej.  

2. Sfera techniczna - prace remontowe doprowadzą do poprawy 

stanu technicznego targowiska miejskiego oraz rynku.  

3. Sfera gospodarcza -  przedsięwzięcie będzie miało pozytywny 

wpływ na rozwój przedsiębiorczości, ponieważ odtworzenie 

tkanki urbanistycznej i udostępnienie nowej jakości przestrzeni 

publicznej, znajdującej się na wyznaczonym obszarze 

rewitalizacji, będzie oddziaływad korzystnie na atrakcyjnośd 

obszaru dla potencjalnych klientów. Wpłynie też na poprawę 

potencjału turystycznego gminy. 

Interesariusze działao 

rewitalizacyjnych  

1.  Mieszkaocy 

2. Turyści  

3. Przedsiębiorcy 

Zakres  przedsięwzięcia  Ad 1.  

1. Budynek socjalny 

2. Wiata, 

3. Zagospodarowanie terenu 

Ad. 2 

1. Roboty budowlane 

Wartośd projektu Ad 1.     947 300,00 zł 

Ad 2.  5 225 960,00 zł 

Osiągnięte rezultaty 1. Liczba osób korzystających z odnowionych obiektów – min.500 

osób.  

2. Liczba obiektów poddanych rewitalizacji – 2  szt. 



Sposób oceny i 

zamierzenia rezultatów w 

odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Protokoły odbioru robót, dokumentacja zdjęciowa 

Okres realizacji  Ad 1.  2018-2019 

Ad 2.  2016 

 

Nazwa przedsięwzięcia 

infrastrukturalnego  

„Modernizacja i doposażenie pomieszczeo Zespołu Edukacyjnego 

w Skwierzynie do pełnienia funkcji przedszkolnej” 

Typ projektu Techniczny, społeczny 

Nazwa 

komplementarnego 

przedsięwzięcia 

„miękkiego”  

 

"EKO Skwierzyna - projekt edukacyjny". Edukacja w zakresie 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz segregacji 

odpadów 

Obszar rewitalizacji I podobszar 

Cel rewitalizacji  Aktywizacja mieszkaoców poprzez zwiększenie partycypacji  

w życiu społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym 

oraz rozwój dzieci i młodzieży. 

Kierunek działania 1. Remonty budynków użyteczności publicznej. 

2. Aktywizacja społeczno-kulturalna oraz zawodowa  

mieszkaoców. 

3. Wzrost wyników nauczania wśród dzieci i młodzieży. 

Podmioty realizujące 

projekt 

Gmina Skwierzyna 

Sfery oddziaływania 

projektów  

1.  Sfera społeczna – poprawie ulegnie oferta edukacyjna na 

terenie gminy, co w przyszłości może mied pozytywny wpływ na 

osiągane wyniki przez uczniów na kolejnych etapach edukacji.   

2. Sfera przestrzenno – funkcjonalna – dzięki realizacji projektu 

poprawie ulegnie  stan techniczny istniejących pomieszczeo 

Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie.  

 



Interesariusze działao 

rewitalizacyjnych  

 Mieszkaocy 

Zakres  przedsięwzięcia  1. Roboty budowlane, 

2. Montaż windy 

3. Wyposażenie wnętrz 

Wartośd projektu 1 549 290,82 zł 

Osiągnięte rezultaty 1. Liczba obiektów poddanych modernizacji – 1 szt. 

2. Liczba osób korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury 

– 258. 

Sposób oceny i 

zamierzenia rezultatów w 

odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Protokoły odbioru robot budowlanych, dokumentacja zdjęciowa, 

zaświadczenie dyrektora placówki 

Okres realizacji  2017-2018 

 

Nazwa przedsięwzięcia 

infrastrukturalnego  

"Przebudowa ulicy Garnizonowej (droga gminna nr 102865F) w 

Skwierzynie" 

Typ projektu Przestrzenno-funkcjonalny, społeczny 

Nazwa 

komplementarnego 

przedsięwzięcia 

„miękkiego”  

- 

Obszar rewitalizacji IV podobszar 

Cel rewitalizacji  Aktywizacja mieszkaoców poprzez zwiększenie partycypacji  

w życiu społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym 

oraz rozwój dzieci i młodzieży. 

Kierunek działania 1. Rozwój infrastruktury rekreacyjno – sportowej oraz 

przeznaczonej na cele społeczno – kulturalne.  

2. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych  

i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 



3. Wzmocnienie gospodarki poprzez tworzenie warunków dla 

rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

4. Poprawa stanu środowiska oraz wzrost świadomości 

ekologicznej wśród mieszkaoców. 

Podmioty realizujące 

projekt 

Gmina Skwierzyna 

Sfery oddziaływania 

projektów  

1.  Sfera społeczna - projekt będzie miał pozytywny wpływ na 

rozwiązywanie problemów w sferze społecznej poprzez 

zwiększenie poziomu bezpieczeostwa oraz polepszenie  

komunikacji na terenie gminy. Ponadto teren gminy stanie się 

bardziej atrakcyjny dla przedsiębiorców, co może wiązad się z 

powstaniem nowych miejsc pracy, a w rezultacie 

zmniejszeniem bezrobocia. Zaktywizują się także organizacje 

społeczne zainteresowane współpracą w zakresie organizacji 

działalności edukacyjnej oraz poprawiającej bezpieczeostwo 

użytkowników dróg. 

2. Sfera przestrzenno – funkcjonalna – dzięki realizacji projektu 

powstanie  nowa  infrastruktura oraz poprawi się  stan 

techniczny istniejących dróg,  ulic oraz chodników, co zwiększy 

bezpieczeostwo ich użytkowników. Ponadto na obszarze, na 

którym będzie realizowane przedsięwzięcie poprawie ulegnie 

komunikacja.  

3. Sfera gospodarcza – dzięki poprawie stanu technicznego  

infrastruktury drogowej orz towarzyszącej przedsiębiorcy 

prowadzący działalnośd na wskazanym terenie uzyskają 

łatwiejszy dostęp do klientów oraz do miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej. Obszar stanie się również 

atrakcyjniejszy dla osób planujących rozpoczęcie własnej 

działalności. Wpływ na rozwój gospodarczy miasta będą mieli 

również odwiedzający te tereny turyści, którzy chętniej będą 

korzystali z dobrych pod względem technicznym szlaków 



komunikacyjnych.  

4. Sfera środowiskowa – zakładana jest redukcja emisji CO2 do 

atmosfery poprzez wybór alternatywnego, przyjaznego 

środowisku środka transportu np. roweru. 

Interesariusze działao 

rewitalizacyjnych  

1.  Mieszkaocy 

2. Przedsiębiorcy 

3. Turyści 

Zakres  przedsięwzięcia  - przebudowa jezdni polegająca na wymianie nawierzchni jezdni na 

nawierzchnię bitumiczna, 

- remont chodników, 

- remont parkingów oraz zatok postojowych, 

- remont nawierzchni istniejących zjazdów, 

- przebudowa jezdni manewrowej, 

- roboty rozbiórkowe, 

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 

- wymiana istniejących studzienek ściekowych z wypustami 

ulicznymi wraz z przykanalikami. 

Wartośd projektu 2 580 869,00 zł 

Osiągnięte rezultaty 1. Ilośd osób korzystających z powstałej infrastruktury: min. 750. 

2. Długośd zmodernizowanych lub wybudowanych dróg – 480 m. 

3.  Długośd zmodernizowanych lub wybudowanych chodników – 

860 m. 

Sposób oceny i 

zamierzenia rezultatów w 

odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Protokół odbioru robót budowlanych, dokumentacja zdjęciowa 

Okres realizacji  2018 



Nazwa przedsięwzięcia 

infrastrukturalnego  

"Przebudowa ulicy Powstaoców Wielkopolskich etap II oraz 

rozbudowa ulicy Ratuszowej w Skwierzynie" 

Typ projektu Przestrzenno-funkcjonalny, społeczny 

Nazwa 

komplementarnego 

przedsięwzięcia 

„miękkiego”  

- 

Obszar rewitalizacji II podobszar 

Cel rewitalizacji  Aktywizacja mieszkaoców poprzez zwiększenie partycypacji  

w życiu społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym 

oraz rozwój dzieci i młodzieży. 

Kierunek działania 1. Rozwój infrastruktury rekreacyjno – sportowej oraz 

przeznaczonej na cele społeczno – kulturalne.  

2. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych  

i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

3. Wzmocnienie gospodarki poprzez tworzenie warunków dla 

rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

4. Poprawa stanu środowiska oraz wzrost świadomości 

ekologicznej wśród mieszkaoców. 

Podmioty realizujące 

projekt 

Gmina Skwierzyna 

Sfery oddziaływania 

projektów  

1.  Sfera społeczna - projekt będzie miał pozytywny wpływ na 

rozwiązywanie problemów w sferze społecznej poprzez 

zwiększenie poziomu bezpieczeostwa oraz polepszenie  

komunikacji na terenie gminy. Ponadto teren gminy stanie się 

bardziej atrakcyjny dla przedsiębiorców, co może wiązad się z 

powstaniem nowych miejsc pracy, a w rezultacie 

zmniejszeniem bezrobocia. Zaktywizują się także organizacje 

społeczne zainteresowane współpracą w zakresie organizacji 

działalności edukacyjnej oraz poprawiającej bezpieczeostwo 

użytkowników dróg. 



2. Sfera przestrzenno – funkcjonalna – dzięki realizacji projektu 

powstanie  nowa  infrastruktura oraz poprawi się  stan 

techniczny istniejących dróg,  ulic oraz chodników, co zwiększy 

bezpieczeostwo ich użytkowników. Ponadto na obszarze, na 

którym będzie realizowane przedsięwzięcie poprawie ulegnie 

komunikacja.  

3. Sfera gospodarcza – dzięki poprawie stanu technicznego  

infrastruktury drogowej orz towarzyszącej przedsiębiorcy 

prowadzący działalnośd na wskazanym terenie uzyskają 

łatwiejszy dostęp do klientów oraz do miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej. Obszar stanie się również 

atrakcyjniejszy dla osób planujących rozpoczęcie własnej 

działalności. Wpływ na rozwój gospodarczy miasta będą mieli 

również odwiedzający te tereny turyści, którzy chętniej będą 

korzystali z dobrych pod względem technicznym szlaków 

komunikacyjnych.  

4. Sfera środowiskowa – zakładana jest redukcja emisji CO2 do 

atmosfery poprzez wybór alternatywnego, przyjaznego 

środowisku środka transportu np. roweru. 

Interesariusze działao 

rewitalizacyjnych  

1.  Mieszkaocy 

2. Przedsiębiorcy 

3. Turyści 

Zakres  przedsięwzięcia  - remont nawierzchni jezdni bitumicznych, 

- remont chodników, 

- budowa opasek, 

- remont nawierzchni istniejących zjazdów, 

- roboty rozbiórkowe, 

- budowa skrzyżowania ulicy Ratuszowej z ulicą Batorego, 

- budowa chodników, 

- budowa miejsc parkingowych, 

- budowa drogi manewrowej, 



- budowa murów oporowych, 

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 

- budowa kanalizacji deszczowej. 

Wartośd projektu 1 139 581,73 zł 

Osiągnięte rezultaty 1. Ilośd osób korzystających z powstałej infrastruktury: min. 750. 

2. Długośd zmodernizowanych lub wybudowanych dróg – 323 m. 

3.  Długośd zmodernizowanych lub wybudowanych chodników – 

152 m. 

Sposób oceny i 

zamierzenia rezultatów w 

odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Protokół odbioru robót budowlanych, dokumentacja zdjęciowa 

Okres realizacji  2019 

 

Nazwa przedsięwzięcia Program aktywnej integracji realizowany przez OPS 
(„Kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w Gminie Skwierzyna”) 

Typ projektu Społeczny 

Obszar rewitalizacji I, II, III, IV, V, VI, VII PODOBSZAR 

Cel rewitalizacji  Aktywizacja mieszkaoców poprzez zwiększenie partycypacji w 

życiu społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym 

oraz rozwój dzieci i młodzieży 

Kierunek działania Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Podmioty realizujące 

projekt 

OPS SKWIERZYNA 

Sfery oddziaływania 

projektów  

1. Sfera społeczna – projekt zakładał działania na rzecz 

integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, które były ukierunkowane 

na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą 

instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, 

zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia: 



a)  kontrakt socjalny lub równoważny, 

b) program integracji społecznej i zawodowej osób z 

niepełnosprawnościami, 

c) Indywidualne programy pracy, 

d) program specjalny, 

e) Projekt socjalny. 

W ramach projektu wsparciem zostało objętych kilka grup 

społecznych tj. bezrobotni, rodziny z niewydolnością 

opiekuoczo – wychowawczą, dzieci z rodzin długotrwale 

korzystających ze świadczeo pomocy społecznej 

Interesariusze działao 

rewitalizacyjnych  

Mieszkaocy 

Zakres  przedsięwzięcia   Dla każdego uczestnika została opracowana indywidualna ścieżka 

reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, 

zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. 

 Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, 

których celem było nabycie lub wzmocnienie kompetencji 

społecznych ukierunkowane na wzrost zdolności do zatrudnienia.  

 Zlecono realizację zadania publicznego pn. : Aktywizacja zawodowa 

(aktywna integracja o charakterze zawodowym) uczestników 

projektu, Stowarzyszeniu ,,Zielona Przystao" ul. Batorego 15 66-440 

Skwierzyna.  

 wycieczka rowerowa w dniu 25.09.2018r. (wraz z zakupem rowerów i 

art. spożywczych). 

 W roku 2018 wsparciem w formie wypłaty zasiłków 

celowych/specjalnych zasiłków celowych objęto wszystkich 

uczestników projektu. Wypłata wynikała ze zdiagnozowanych 

potrzeb, oceny sytuacji materialno – bytowej, po przeprowadzeniu 

wywiadu środowiskowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 

marca 2004r o pomocy społecznej. 

Wartośd projektu  

Osiągnięte rezultaty Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie - 29 



Sposób oceny i 

zamierzenia rezultatów w 

odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Sprawozdania, dokumentacja zdjęciowa. 

 

 

Okres realizacji  2018-2019 

 

Nazwa przedsięwzięcia 1. Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna 
2. Europejskie staże na drodze ku sukcesom zawodowym uczniów 
Zespołu Szkół technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie” 
 

Typ projektu Społeczno - gospodarczy 

Obszar rewitalizacji I, II, III, IV, V, VI, VII PODOBSZAR 

Cel rewitalizacji  Aktywizacja mieszkaoców poprzez zwiększenie partycypacji 

w życiu społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem 

społecznym oraz rozwój dzieci i młodzieży 

Kierunek działania 1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

2. Wzrost wyników nauczania wśród dzieci i młodzieży. 

3. Wzmocnienie gospodarki poprzez tworzenie warunków 

dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

Podmioty realizujące 

projekt 

GMINA SKWIERZYNA, SZKOŁY 

Sfery oddziaływania 

projektów  

1. Sfera społeczna – Projektem objęty jest Zespół Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Lema w 

Skwierzynie. Celem głównym projektu jest wzrost jakości 

kształcenia i szkolenia zawodowego w Gminie Skwierzyna poprzez 

podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 400 uczniów 

i 20 nauczycieli uczestniczących w szkoleniach, kursach i 

stażach/praktykach zawodowych oraz utworzenie zespołu 

realizującego zadania zbieżne z zadaniami CKZiU. Działania podjęte 

w ramach projektu przyczynią się do rozwoju kompetencji, 

kwalifikacji i umiejętności przyszłych pracowników (w tym ON), do 

dokształcenia kadr i podniesienia ich kompetencji oraz wpłyną na 



nowoczesne podejście do nauki zawodu m.in. przez realizację 

projektu w partnerstwie z otoczeniem społeczno – gospodarczym, 

współpracę z pracodawcami i ich organizacjami, przedsiębiorcami 

oraz instytucjami rynku pracy. Zgodnie z przeprowadzoną w ZST 

diagnozą został zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne 

doposażenia pracowni praktycznego kształcenia w zawodach 

mechanicznych, logistyczno-spedycyjnych, hotelarsko 

gastronomicznych. Dodatkowo w ramach rozwoju doradztwa 

edukacyjno - zawodowego został utworzony Szkolny Punkt 

Informacji i Kariery. Poprzez zaplanowane w projekcie działania 

absolwentom, kooczącym naukę w placówce objętej 

projektem, łatwiej będzie znaleźd pracę, a także podjąd 

własną działalnośd gospodarczą, co zapewni stabilnośd finansową i 

zmniejszy się liczba osób korzystających z pomocy społecznej. 

Doprowadzi do ograniczenia emigracji zarobkowej młodych ludzi i 

tym samym będzie wywierad pozytywny wpływ na negatywne 

demograficzne zjawisko dot. starzenia się społeczeostwa. 

2. Sfera gospodarcza – projekt poprzez kształcenie 

wykwalifikowanej kadry będzie korzystnie oddziaływad na rozwój 

przedsiębiorczości oraz powstawanie nowych miejsc pracy na 

rynku lokalnym. 

Interesariusze działao 

rewitalizacyjnych  

1. Mieszkaocy,  

2. Przedsiębiorcy. 

Zakres  przedsięwzięcia  1.  

 Wsparcie doskonalenia nauczycieli kształcenia 

zawodowego, 

 Dodatkowe zajęcia dla uczniów, 

 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, 

 Praktyki i staże nauczycieli kształcenia zawodowego 

w przedsiębiorstwach, 

 Praktyki i staże uczniów realizowane u pracodawców 



lub przedsiębiorców, 

 Utworzenie i rozwój zespołu realizującego zadania 

zbieżne z zadaniami CKZiU. 

2.  

 Przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe 

uczniów 

 Realizacja 2 tygodniowego stażu w greckich zakładach, 

przedsiębiorstwach i hotelach dla uczniów o specjalizacji 

Technik Hotelarz, Technik Logistyk-Spedytor i Technik 

Mechanik/Technik Pojazdów Samochodowych. 

  1. 4 250 791,56 zł 

2. 250 543,13 zł 

Osiągnięte rezultaty 1. Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 301 uczniów i 

25 nauczycieli. 

2. Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 32 uczniów i 2 

nauczycieli 

Sposób oceny i 

zamierzenia rezultatów w 

odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Sprawozdania 

Dokumentacja zdjęciowa 

Listy uczestników zajęd 

Okres realizacji  1.2016-2022 

2.2018-2019 

 

 
 

Nazwa przedsięwzięcia Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior –Wigor” w 
Skwierzynie 

Typ projektu Społeczny 

Obszar rewitalizacji I, II, III, IV, V, VI, VII PODOBSZAR 

Cel rewitalizacji  Aktywizacja mieszkaoców poprzez zwiększenie partycypacji w 

życiu społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym 

oraz rozwój dzieci i młodzieży 

Kierunek działania 1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych 



i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

2. Rozwój oferty sportowej oraz kulturalnej dla różnych 

grup wiekowych. 

3. Aktywizacja osób starszych. 

Podmioty realizujące 

projekt 

GMINA SKWIERZYNA, NGO, OPS, SOK 

Sfery oddziaływania 

projektów  

1. Sfera społeczna – osoby starsze mając do dyspozycji dużo 

wolego czasu mogą nadal byd aktywnymi uczestnikami 

życia lokalnej społeczności. Zwiększenie aktywności osób 

w wieku poprodukcyjnym przeciwdziała samotności 

i postępującej izolacji społecznej oraz umożliwia dłuższe 

utrzymanie niezależności. Projekt obejmuje działania związane z 

utrzymaniem Dziennego Domu „Senior – Wigor”. Bieżąca 

działalnośd polega na realizacji podstawowych usług mających na 

celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na 

zapewnieniu minimum jednego posiłku oraz innych usług 

wspomagających dostosowanych do potrzeb seniorów, w 

szczególności: edukacyjnych, kulturalno- oświatowych, aktywności 

ruchowej, rekreacyjnych, aktywizujących społecznie oraz terapii 

zajęciowej. Zajęcia będą odbywały się codzienne i będą 

prowadzone przez instruktorów zatrudnionych w ramach projektu. 

Celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest przede 

wszystkim: 

- zapewnienie opieki samotnym i potrzebującym usług 

opiekuoczych seniorom z gminy Skwierzyna, 

- stworzenie bogatej oferta zajęd dla grupy społecznej 

stanowiącej duży udział w ogóle mieszkaoców, 

- współpraca jednostek na rzecz seniorów i społeczności 

lokalnej, 

- tworzenie i umacnianie relacji międzypokoleniowych 

(seniorzy- dzieci- młodzież), 



- rozwój wolontariatu i tworzenie siatki wsparcia dla 

poszczególnych grup społecznych- ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb seniorów. 

Interesariusze działao 

rewitalizacyjnych  

Mieszkaocy 

Zakres  przedsięwzięcia  1. Zatrudnienie personelu i specjalistów do prowadzenia zajęd. 

2. Zakup materiałów do zajęd i doposażenie placówki. 

3. Wycieczki i wyjazdy kulturalne. 

4. Dożywianie uczestników. 

5. Dowóz seniorów. 

6. Koszty funkcjonowania placówki (opał, bieżące opłaty, koszty 

eksploatacyjne). 

Wartośd projektu - w 2017 roku: całośd 334 516,00 zł 

 (dofinansowanie 73 996,70 zł, wkł. wł. 260 519,30 zł); 

- w 2018 roku: całośd 332 729,15 zł 

(dofinansowanie 101 384,80 zł, wkł. wł. 231 344,35 zł); 

- w 2019 roku: całośd 389 800,00 zł, 

(dofinansowanie 120 800,00 zł., wkł. wł. 269 000,00 zł); 

Osiągnięte rezultaty 1. Liczba osób korzystających ze wsparcia w ramach projektu- 

48/rok 

2. Liczba warsztatów/ zajęd/ wyjazdów/inicjatyw – min. 50 

Sposób oceny i 

zamierzenia rezultatów w 

odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Dokumentacja zdjęciowa 

Lista uczestników zajęd 

Sprawozdania 

Okres realizacji  01.01.2017-31.12.2017 i każdego kolejnego roku przez cały okres 

trwania Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 

 

Nazwa przedsięwzięcia EKO Skwierzyna – projekt edukacyjny. Edukacja w zakresie 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz segregacji 
odpadów 

Typ projektu Społeczny 



Obszar rewitalizacji I, II, III, IV, V, VI, VII PODOBSZAR 

Cel rewitalizacji  Aktywizacja mieszkaoców poprzez zwiększenie partycypacji  

w życiu społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz 

rozwój dzieci i młodzieży. 

Kierunek działania 1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych  

i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

2. Poprawa stanu środowiska oraz wzrost świadomości ekologicznej 

wśród mieszkaoców. 

3. Wzrost wyników nauczania wśród dzieci i młodzieży. 

 

Podmioty realizujące 

projekt 

GMINA SKWIERZYNA 

Sfery oddziaływania 

projektów  

1. Sfera społeczna –  Projekt zakłada przeprowadzenie zajęd dla 

uczniów szkół z wykorzystaniem potencjału zrewitalizowanych 

parków. Będą to przede wszystkim zajęcia o tematyce 

przyrodniczo - ekologicznej bazującej na bogactwie występującej 

flory i fauny. Poszerzenie oferty zajęd dodatkowych będzie miało 

pozytywny wpływ na wyniki uzyskiwane przez uczniów. Jednym 

ze zdiagnozowanych problemów obszaru rewitalizacji były niskie 

wyniki osiągane przez uczniów  na egzaminach zewnętrznych.  

1. Sfera środowiskowa – dzięki projektowanym działaniom 

edukacyjnym zwiększy się świadomośd ekologiczna mieszkaoców. 

Interesariusze działao 

rewitalizacyjnych  

1. Mieszkaocy, 

 

Zakres  przedsięwzięcia   

Wartośd projektu 0,00 zł 

Osiągnięte rezultaty 1. Liczba uczniów biorących udział zajęciach dodatkowych – 104 

 

Sposób oceny i 

zamierzenia rezultatów w 

odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Listy obecności uczestników na zajęciach. 

Dokumentacja zdjęciowa 

Okres realizacji  2019 -2023 

 



 
3. Informacje o napotkanych problemach: 

 

Problem Sposoby minimalizacji skutków napotkanych 
problemów  i działania naprawcze 

- - 
 


