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Wstęp 

 W dzisiejszych czasach, w związku z dokonującym się w poprzednich dekadach 

dynamicznym procesem uprzemysłowienia, coraz częściej dostrzega się w miastach, a w 

szczególności w ich centralnych częściach szereg niekorzystnych zjawisk. Coraz więcej 

polskich miast boryka się z takimi problemami jak kryzys tradycyjnych funkcji 

miastotwórczych; rozwarstwienie społeczne widoczne w przestrzeni miasta (wzrost 

bezrobocia, pauperyzacji, patologii, napływ imigrantów); powstawanie obszarów 

substandardowych, zdegradowanych dzielnic przemysłowych lub poprzemysłowych; 

suburbanizacja (wyludnianie się miast, ucieczka mieszkańców poza miasto) czy 

dekoncentracja funkcji produkcyjnych i usługowych na tereny podmiejskie.  

Najczęściej obszarami szczególnie narażonymi na proces degradacji są tereny śródmiejskie, 

osiedla mieszkaniowe (robotnicze, komunalne, wielkopłytowe, substandardowe), obszary 

poprzemysłowe, tereny pokomunikacyjne, powojskowe, poportowe. 

Problemy te stanowią coraz częściej przesłanki do podejmowania zintegrowanych 

działań rewitalizacyjnych. Rewitalizacja polega na podejmowaniu planowych, 

zintegrowanych działań mających na celu zmianę struktury przestrzenno – funkcjonalnej 

zdegradowanych obszarów miasta i w konsekwencji ich ożywienie gospodarcze i społeczne. 

Jako pojęcia uzupełniające w stosunku do pojęcia rewitalizacja stosuje się takie określenia jak 

regeneracja, reurbanizacja, rehabilitacja, odnowa, modernizacja, ożywienie. Rewitalizacja jest 

złożonym procesem który rozpatrywać należy w kilku wymiarach: 

 fizjonomicznym – nowy wizerunek (wygląd) obszarów rewitalizowanych; 

 funkcjonalnym – nowe przeznaczenie terenu (nadanie nowych funkcji lub odrodzenie 

tych już istniejących, nadanie nowego wymiaru jakościowego); 

 gospodarczym – nowe impulsy rozwoju gospodarczego, rozbudzenie mechanizmów 

rynkowych, przyciąganie inwestorów przy wykorzystaniu efektów mnożnikowych 

(wykorzystanie korzyści aglomeracji); 

 społecznym – podniesienie poziomu życia mieszkańców, stworzenie lepszych 

warunków zamieszkania, pracy, komunikacji i wypoczynku; 

 kulturowym – zhumanizowanie przestrzeni miejskiej (np. poprzemysłowej), nadanie 

nowych wartości, nowy image miasta, rozbudzenie tożsamości, identyfikacji z 

miastem; 

 ekologicznym – podniesienie walorów środowiska. 
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Ogół działań zaplanowanych w celu przeprowadzenia procesu rewitalizacji określa się 

mianem programu, obejmującego zarówno cele ogólne i szczegółowe rewitalizacji, jak i 

konkretne działania oraz instrumenty finansowe zmierzające do ich realizacji. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Borek Wielkopolski  na lata 2011 - 2020 jest 

dokumentem o charakterze strategicznym wyznaczającym kierunki działań rewitalizacyjnych 

w Borku Wielkopolskim. Niniejszy program sporządzony został zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie zasad opracowania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach 

Inicjatywy JESSICA oraz Działania 4.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007 – 2013. 

 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Borek Wielkopolski na lata 2011 – 2020 jest 

spójny i komplementarny z takimi dokumentami strategicznymi jak Strategia Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego do roku 2020, Wielkopolski Regionalny Program 

Operacyjny na lata 2007 – 2013, Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Borek Wielkopolski, 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 

Borek, Program Ochrony Środowiska dla Gminy Borek  Wielkopolski. 

 Pierwszym etapem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji było zdiagnozowanie 

sytuacji społeczno – gospodarczej w mieście na podstawie zebranych danych i dokumentów. 

W celu wyznaczenia obszaru dysfunkcyjnego przeprowadzona została analiza wskaźnikowa, 

w której badaniu poddane zostało występowanie niekorzystnych zjawisk w różnych rejonach 

miasta. W jej wyniku wytyczony został obszar obejmujący swym zasięgiem centralną część 

Borku Wielkopolskiego, bowiem właśnie w tym rejonie nasilenie negatywnych zjawisk jest 

największe. 

 Kolejny etap to diagnoza i charakterystyka wyznaczonego obszaru dysfunkcyjnego 

oraz zaplanowanie działań i inicjatyw ukierunkowanych na rozwiązywanie 

zidentyfikowanych wcześniej problemów. 

 Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach niniejszego 

dokumentu doprowadzić ma do poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia 

atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej oraz długofalowego, zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego zarówno na obszarze poddanym rewitalizacji, jak i – poprzez efekt synergii – 

na terenie całego miasta. 
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1. CHARAKTERYSTYKA MIASTA BOREK WIELKOPOLSKI 

 Gmina Borek Wielkopolski położona jest w południowej części niziny 

Wielkopolskiej, w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim w odległości 18 km 

na północny wschód od Gostynia i 19 km na południowy zachód od Jarocina. Miasto Borek 

Wielkopolski zajmuje powierzchnię 616 ha. 

 

Rys. 1 Lokalizacja Gminy Borek Wielkopolski na tle powiatu gostyńskiego 

 

Źródło: http://www.gminy.pl 

 Gmina graniczy od południa z gminą Pogorzela (powiat gostyński), od południowego – 

zachodu z gminą Piaski (powiat gostyński), od północy z gminami Dolsk i Książ 

Wielkopolski (powiat śremski) oraz od północnego – wschodu z gminą Jaraczewo (powiat 

jarociński). 

Zalążkiem dzisiejszego miasta Borek Wielkopolski była istniejąca niegdyś wieś 

Borowo, leżąca nad strumieniem Pogony. Prawdopodobnie wieś w przeszłości położona była 

wśród lasów – borów. Pierwsze pisane źródła wspominające o istnieniu na tych terenach osad 

pochodzą z XIII wieku. W pracowniach historycznych można spotkać się z twierdzeniem, 

jakoby na tym terenie już w połowie XIII wieku istniały osady targowe, do których należała 

Zdzież (Borek). W końcu XIV wieku powstał Zdzież, który otrzymał prawa miejskie w roku 

1392. Po pożarze w roku 1423 Zdzież lokowany na nowym miejscu otrzymał nazwę Borek. 
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Pierwszym dziedzicem osady był Dominik de Borek. XV – wieczny Borek był już miastem – 

grodem. Miasto, mimo niezbyt korzystnego położenia, rozwijało się w szybkim tempie. 

Ludność najczęściej trudniła się rzemiosłem i handlem, rzadziej rolnictwem. Zanim w 1932 

roku Borek stal się częścią powiatu gostyńskiego, w latach 1793 – 1887 należał do powiatu 

krotoszyńskiego, w latach 1807 – 1815 był częścią Księstwa Warszawskiego, natomiast w 

okresie 1887 – 1932 należał do powiatu koźmińskiego. 

Ważnym wydarzeniem w życiu mieszkańców Borku było otrzymanie w 1888 roku połączenia 

krajowego na linii Jarocin – Leszno. 

W 1939 roku do Borku wkroczyli Niemcy. Po wyzwoleniu miasta przystąpiono do tworzenia 

władzy miejscowej i budowania życia społeczno – gospodarczego. W pierwszych latach 

powojennych działalność gospodarczą prowadziły przede wszystkim Gminna Spółdzielnia 

„Samopomoc Chłopska”, Mleczarnia Spółdzielcza, wznowiły także działalność Bank 

Spółdzielczy i Kółko Rolnicze. Pewne ożywienie gospodarcze nastąpiło po roku 1956, 

zwłaszcza w rolnictwie. Zwiększyło się zaopatrzenie w środki produkcji, stworzone zostały 

lepsze warunki kredytowe, a także zmniejszono zobowiązania wobec państwa. Olbrzymi 

postęp nastąpił w zakresie budownictwa mieszkaniowego, pobudowano prawie 200 domów, 

w tym 2 osiedla: Północ i 600–lecia. Powstał Dom Strażaka, w którym znajduje się obecnie 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i biblioteka, wybudowano również Gminny Ośrodek 

Zdrowia (dziś Posterunek Policji oraz lokale użytkowe tj. ODR Leszno i gabinet lekarski.). 

 

 

1.1. Sfera zagospodarowania przestrzennego 

1.1.1. Struktura funkcjonalno - przestrzenna miasta 

 Gmina Borek Wielkopolski jest typową gminą rolniczą. W strukturze użytkowania 

gruntów dominują użytki rolne, które stanowią ponad 96% użytkowanych gruntów. Wśród 

terenów użytkowanych rolniczo największa część, bo aż 90,07% to grunty orne, natomiast 

łąki stanowią 5,38%. Wspomnieć należy, iż na dużej części użytków rolnych (ok. 65%) 

występują gleby wysokich klas bonitacyjnych (gleby klasy II i IIIb). Są to w większości gleby 

brunatne właściwe lub wyrugowane, wytworzone z glin i piasków gliniastych mocnych na 

glinie zaliczane do kompleksu pszenno – żytniego i lokalnie żytniego dobrego. Na terenach 

niżej położonych lub charakteryzujących się nadmiernym uwilgotnieniem występują niekiedy 

gleby kompleksów zbożowo – pastewnych. Znacznie częściej występują gleby kompleksu 
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pszennego wadliwego, charakteryzującego się stałym niedoborem wilgoci i dużym 

zagrożeniem erozyjnym. Zajmują one dość duże powierzchnie w strefie zboczowej 

wysoczyzny i jej głębokich rozcięć erozyjnych. W obrębie pradoliny dominują słabe gleby 

napiaskowe, w większości klasy IV i V. Są to w większości przesuszone, ubogie w składniki 

pokarmowe gleby kompleksów żytnich: słabego i bardzo słabego. Dna dolin i obniżeń 

terenowych zajmują użytki zielone, w przewadze średnie, wytworzone na czarnych ziemiach, 

glebach murszowo – mineralnych i murszowatych torfach i madach. Z uwagi na ważne 

funkcje retencyjne i przyrodniczo – ekologiczne jakie pełnią, są to gleby chronione. Podobnie 

jak, wyróżniające się walorami produkcyjnymi, gleby wysokich klas bonitacyjnych, klasy II i 

IIIb. 

 Analizując dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące liczby mieszkań na 

terenie Borku Wielkopolskiego zauważyć można iż na przestrzeni lat 2005 – 2009 kształtuje 

się one praktycznie na niezmiennym poziomie. Wśród ogólnej liczby zasobów 

mieszkaniowych, zdecydowanie największa część (ok. 95%) pozostaje w posiadaniu osób 

fizycznych. Zasoby gmin stanowią zaledwie 1,3% ogólnej liczby mieszkań. Dane dotyczące 

zasobów mieszkaniowych na terenie Borku Wielkopolskiego według form własności na 

przestrzeni lat 2005 – 2009 zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Tabela 1 Zasoby mieszkaniowe według form własności w Borku Wielkopolskim w latach 

2005 - 2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Zasoby mieszkaniowe ogółem, w tym: 

Mieszkania 703 703 705 708 709 

Izby 3 381 3 384 3 398 3 414 3 420 

Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 69 664 69 775 70 094 70 425 70 591 

Zasoby gmin (komunalne), w tym: 

Mieszkania 9 9 9 8 8 

Izby 26 26 26 26 26 

Powierzchnia użytkowa mieszkań w m
2 

444 444 444 391 391 

Zasoby zakładów pracy, w tym: 
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Mieszkania 19 19 19 19 19 

Izby 73 73 73 73 73 

Powierzchnia użytkowa mieszkań w m
2 

1 469 1 469 1 469 1 469 1 469 

Zasoby osób fizycznych, w tym: 

Mieszkania 669 669 671 b. d. b. d. 

Izby 3 256 3 259 3 273 b. d. b. d. 

Powierzchnia użytkowa mieszkań w m
2 

67 024 67 135 67 454 b. d. b. d. 

Zasoby pozostałych podmiotó1.1.2.w, w tym: 

Mieszkania 6 6  6 b. d. b. d. 

Izby 26 26 26 b. d. b. d. 

Powierzchnia użytkowa mieszkań  727 727 727 b. d. b. d. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 

1.1.2. Struktura komunikacyjna 

Na terenie gminy miejsko – wiejskiej Borek Wielkopolski znajduje się 101,8 km dróg 

gminnych. Drogi o nawierzchni utwardzonej stanowią 71, 7% ogółu dróg, z czego 62,9 % to 

drogi o nawierzchni ulepszonej a 37,1% o nawierzchni nieulepszonej. 

Większość miejscowości gminnych jest dobrze skomunikowana zarówno z siedzibą 

gminy, jak i miastem powiatowym Gostyń. 

Przez Borek Wielkopolski przebiega droga krajowa nr 12 Jarocin – Borek Wlkp. – 

Gostyń – Leszno oraz dwie drogi wojewódzkie: nr 437 Dolsk – Borek Wlkp.; nr 438 Borek 

Wlkp. – Koźmin Wlkp. 

Przez Borek Wielkopolski przebiega linia kolejowa Leszno – Gostyń – Piaski – Borek 

Wlkp. – Jarocin. Linia ta wykorzystywana jest sporadycznie do przewozu towarów a głównie 

służy do przewozów pasażerskich. 

Obszar gminy, za sprawą przechodzących przez jej terytorium ważnych szlaków 

drogowych i linii kolejowej, można uznać za dobrze skomunikowany. Stan taki stwarza duże 

możliwości rozwojowe gminy. 
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1.1.3. Infrastruktura techniczna 

 Zaopatrzenie w energię elektryczną, gazową, cieplną 

W poniższej tabeli zaprezentowano dane dotyczące liczby odbiorców energii 

elektrycznej wraz ze zużyciem energii w Borku Wielkopolskim w latach 2006 – 2009. 

 

Tabela 2 Odbiorcy energii elektrycznej w Borku Wielkopolskim w latach 2006 – 2009 

 2006 2007 2008 2009 

Liczba odbiorców energii elektrycznej na 

niskim napięciu 
921 913 909 912 

Zużycie energii elektrycznej na niskim 

napięciu 
1 897,87 1 909,58 1 936,03 1 893 

Zużycie energii elektrycznej na 1 

mieszkańca (w kWh) 
763,4 764,4 771,3 747,9 

Zużycie energii elektrycznej na 1 odbiorcę 

(w kWh) 
2 060,7 2 091,5 2 129,8 2 075,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

W poniższej tabeli zaprezentowane zostały dane dotyczące sieci gazowniczej na 

terenie miasta Borek Wielkopolski w latach 2006 – 2009. 

 

Tabela 3 Sieć gazowa w Borku Wielkopolskim w latach 2006 – 2009 

 2006 2007 2008 2009 

Długość czynnej sieci gazowej (w m) 18 220 18 220 18 220 18 220 

Liczba przyłączy 575 559 562 570 

Liczba odbiorców gazu (gosp. dom.) 702 690 659 677 

Liczba odbiorców ogrzewających 

mieszkania gazem (gosp. dom.) 
221 214 227 227 

Zużycie gazu (w tys. m
3
) 1 065,7 836,9 703,6 741,9 

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań (w 

tys. m
3
) 

719 560,7 401,6 529,3 

Liczba osób korzystających z sieci gazowej 2 163 2 195 2 193 2 410 

Zużycie gazu na 1 mieszkańca (w m
3
) 428,7 335 280,3 293,1 

Zużycie gazu na 1 odbiorcę (w m
3
) 1 518,1 1 212,9 1 067,7 1095,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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Problemem gazownictwa na terenie Gminy Borek Wielkopolski zajmuje się:  

 PGNiG S. A. w Poznaniu;  

 Rejon gazowniczy w Lesznie, ul. Przemysłowa; 

 Rozdzielnia Gazu w Borku Wielkopolskim ul. Kilińskiego. 

Łączna długość sieci gazowej na terenie miasta i gminy Borek Wlkp. wynosi 24 ,8 km, na co 

składa się 12,7 km sieci poniżej 49 hPa oraz 12,1 km sieci od 49 hPa do 0,39  MPa. 

 

 Infrastruktura wodno – kanalizacyjna 

Praktycznie cały obszar Gminy Borek Wielkopolski jest zwodociągowany, korzystają 

z niego niemal wszyscy mieszkańcy. Na terenie gminy działa 5 wodociągów gminnych w 

miejscowościach: Jeżewo, Karolew, Koszkowo, Siedmiorogów Drugi, Zalesie. Zarządcą sieci 

jest Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Karolewie. Stopień 

zwodociągowania jest wysoki, zadowalający jest stan techniczny urządzeń zaopatrujących w 

wodę, ujęcia wody cechują się ponadto występowaniem znacznych rezerw wody. Jakość 

wody jest dobra.  

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego z wodociągu na terenie Borku 

Wielkopolskim w 2009 roku korzystało 92,3 % ludności. 

Dane dotyczące sieci wodociągowej w Borku Wielkopolskim w latach 2006 – 2009 

zaprezentowano w poniższej tabeli.  

 

Tabela 4 Sieć wodociągowa w Borku Wielkopolskim w latach 2006 – 2009 

 2006 2007 2008 2009 

Długość czynnej sieci rozdzielczej w km 18,4 18,4 18,4 18,4 

Ilość przyłączy 583 636 636 636 

Woda dostarczona gosp. domowym w dam
3 

72,1 82,2 88,0 93,0 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej 2 281 2 329 2 327 2 333 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Stopień skanalizowania gminy jest niewystarczający. Około 40 % mieszkańców jest 

podłączonych do istniejącej sieci kanalizacyjnej. System kanalizacyjny istnieje w 
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miejscowościach: Borek Wlkp., Karolew i Jeżewo. Pozostali korzystają z bezodpływowych 

zbiorników na ścieki. Na terenie gminy działają oczyszczalnie ścieków: 

 Oczyszczalnia ścieków w Karolewie - oczyszczalnia została wybudowana w 1977 r. i 

zmodernizowana w 2004 r. Do 2003 r. była eksploatowana przez Miejsko – Gminny 

Zakład Gospodarczy. W wyniku przeprowadzonej modernizacji wydajność 

zwiększyła się z 300 m
3
/d do 1.026 m

3
/d. Oczyszczalnia odbiera ścieki z ZPM Mróz 

oraz z miejscowości Karolew i Borek Wlkp.; 

 Oczyszczalnia ścieków DPS Zimnowoda z 1991 r. – modernizacja 2002 r. – jest to 

zmodyfikowana oczyszczalnia SEBIOFIKON z napowietrzanym złożem 

biologicznym o przepustowości 8 m
3
/d, rzeczywistej 6 m

3
/d. 

 Oczyszczalnia przy Szkole Podstawowej w Zimnowodzie – oczyszczalnia powstała w 

2000 r. i odprowadza ścieki ze Szkoły Podstawowej. Jej maksymalna przepustowość 

wynosi 10,7 m
3
/d, rzeczywista przepustowość 1,5 m

3
/d. 

 Oczyszczalnia roślinno – stawowa dla Szkoły Podstawowej w Wycisłowie – 

oczyszczalnia o przepustowości 4 m3/d i rzeczywistej 3 m3/d - powstała w 2003 r., 

oczyszczalnia działa w oparciu o procesy mechaniczne, biologiczne i chemiczne. 

W poniższej tabeli zaprezentowane zostały dane dotyczące sieci kanalizacyjnej w Borku 

Wielkopolskim w latach 2006 – 2009. 

 

Tabela 5 Sieć kanalizacyjna w Borku Wielkopolskim w latach 2006 - 2009 

 2006 2007 2008 2009 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km 10,6 10,8 10,8 10,8 

Ilość przyłączy 465 492 492 492 

Ilość odprowadzonych ścieków w dam
3 

65,2 73,1 73,1 76,0 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 1 754 1 807 1 806 1 811 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

W Borku Wielkopolskim w 2009 roku z kanalizacji korzystało 71,7% ludności. Gmina 

podejmuje działania mające na celu skanalizowanie do 2020 roku całego obszaru gminy. 
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Telekomunikacja 

 Gmina Borek Wielkopolski jest stelefonizowana w 100 %. Gmina Borek Wielkopolski 

może porozumiewać się za pomocą linii telefonicznych: cyfrowych i analogowych. Gmina 

znajduje się również w zasięgu telefonii komórkowej. 

  

 Gospodarka odpadami 

 Miasto i Gmina Borek Wielkopolski jest członkiem Porozumienia Międzygminnego 

dla wspólnego gospodarowania odpadami komunalnymi (porozumienie tworzy łącznie 17 

gmin z powiatów: gostyńskiego, jarocińskiego, pleszewskiego, poznańskiego, śremskiego i 

średzkiego). Na obszarze gmin Porozumienia Międzygminnego funkcjonuje zorganizowany 

system gospodarki odpadami komunalnymi realizowany przez gminy we własnym zakresie. 

Każda z gmin odpowiedzialna jest za odzysk i unieszkodliwianie odpadów. Zbiórkę odpadów 

prowadzą przedsiębiorcy posiadający stosowne zezwolenia. Na terenie gmin Porozumienia w 

sposób selektywny zbierane są odpady opakowaniowe,  odpady niebezpieczne (zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny oraz przeterminowane leki) oraz odpady budowlane. Zbierane na 

obszarze gmin zmieszane odpady komunalne deponowane są bez przetworzenia na 12 

gminnych składowiskach odpadów. Osady ściekowe z oczyszczalni ścieków wykorzystywane 

są rolniczo bez przetworzenia albo magazynowane na poletkach lub unieszkodliwiane na 

składowiskach odpadów. Odpady opakowaniowe zbierane selektywnie zbywane są 

recyklerom.  

Obecnie odpady zbierane nieselektywnie z terenu gmin należących do Porozumienia 

kierowane są do unieszkodliwienia na gminnych składowiskach odpadów funkcjonujących na 

terenie gmin powiatów: jarocińskiego, gostyńskiego, pleszewskiego, średzkiego i Miasta 

Poznania. Zadania z zakresu zbierania odpadów komunalnych realizowane są przez 

przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia. Zbieranie  selektywne odpadów 

opakowaniowych prowadzone jest metodą „donoszenia” oraz metodą „odbioru 

bezpośredniego”. Zbieranie metodą „donoszenia” oparte jest na pojemnikach 

specjalistycznych, zaś „odbiór bezpośredni” na workach foliowych. 

Na terenie Gminy i Miasta Borek Wielkopolski nadzorowanym przez Urząd Miejski 

zorganizowanym systemem gospodarki odpadami komunalnymi objętych jest ok. 80% 

mieszkańców. Zbieraniem odpadów zajmuje się sześć firm posiadających stosowne 

zezwolenia. Na terenie Gminy Borek Wielkopolski oprócz obok odpadów opakowaniowych 
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prowadzony jest również odbiór selektywnie gromadzonych odpadów wielkogabarytowych i 

niebezpiecznych. W sposób selektywny nie są zbierane inne rodzaje odpadów 

przeznaczonych do recyklingu lub specjalistycznego unieszkodliwienia. 

Na terenie Gminy Borek Wielkopolski zlokalizowane jest Składowisko Odpadów 

Komunalnych w Karolewie, którego właścicielem jest Gmina Borek Wielkopolski. 

Składowiskiem zarządza Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o . Składowisko posiada 

powierzchnię czynną 0,76 ha i pojemność całkowitą 16,330 Mg. Składowisko posiada jedną 

kwaterę posiadającą uszczelnienie folią PEHD o grubości 1,5 mm. Kwatera składowiska 

wyposażona jest w drenaż odcieków zakończony studzienką zbiorczą. Wyposażenie stanowi 

również studzienka odgazowująca, brodzik i pas zieleni izolacyjnej. Całość składowiska jest 

ogrodzona. Do rozpakowywania odpadów służy spychacz gąsiennicowy. Brak jest natomiast 

wagi i sprzętu do zagęszczania odpadów. Na mocy zawartej umowy odpady kierowane na 

składowisko ważone są w sąsiadującym ze składowiskiem przedsiębiorstwie. Przez cały okres 

eksploatacji prowadzony jest monitoring obejmujący badanie wód podziemnych raz na trzy 

miesiące oparte na 4 piezometrach, badanie gazu raz w miesiącu oraz wód odciekowych. 

Prowadzony monitoring nie wykazuje negatywnego oddziaływania składowiska na 

środowisko. Składowisko posiada zezwolenie Starosty Gostyńskiego na odzysk lub 

unieszkodliwianie odpadów wydane 14.01.2004 r. ważne do 31.12.2012 roku. 

  

 

1.1.4. Obiekty i granice sfer ochrony konserwatorskiej 

Wśród zabytków i zespołów zabytkowych objętych ochroną konserwatorską w Borku 

Wielkopolskim dominują obiekty kultu religijnego oraz zespoły pałacowo – parkowe.  

Strefą ochrony konserwatorskiej „A” objęte są zespół staromiejski wraz ze Zdzieżem, 

w granicach ulic: Skokowska, Zdzieska, Bojanowskiego, Powstańców Wielkpolskich; 

założenie urbanistyczne (w tym: kościół p.w. św. Stanisława Bpa i brama w murze 

otaczającym cmentarz, kościół parafialny p.w. Pocieszenia NMP, mur i brama,  plebania, 

ratusz, park miejski, dom przy ulicy Zdzieska 36). 

W strefie „A” -  pełnej ochrony konserwatorskiej obowiązują następujące wymogi 

konserwatorskie: 

 Należy zachować historyczny układ przestrzenny, t. j. rozplanowanie dróg i ulic, 

placów, kwartały uliczne, linie zabudowy, kompozycję wnętrz urbanistycznych i 

kompozycję zieleni; 
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 Należy konserwować zachowane elementy układu, a nową zabudowę dostosować do 

historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, skali i bryły, gabarytów 

zabudowy, symetryczności dachów, tradycji stosowanych materiałów ścian i pokryć 

dachowych; 

 Poszczególne obiekty o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i 

modernizacji technicznej z dostosowaniem funkcji do wartości obiektu; 

 Należy dążyć do odtworzenia zniszczonych elementów zespołu oraz usunięcia 

elementów dysharmonicznych; 

 W przypadku inwestycji nowych należy preferować te, które stanowią uzupełnienie 

już istniejących form zainwestowania terenu, przy założeniu maksymalnego 

zachowania i utrwalenia historycznych wartości układu; 

 Umieszczanie reklam, tablic, malowideł niezwiązanych bezpośrednio z danym 

obiektem i stanowiących element obcy na danym obszarze jest zabronione; 

 Podziały nieruchomości należy konsultować i uzgadniać z właściwym oddziałem 

Służby Ochrony Zabytków; 

 Wszelkie działania inwestycyjne, nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany 

gabarytów, zmiany w architekturze wymagają uzgodnienia w Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków na etapie koncepcji i projektu. 

Strefą ochrony konserwatorskiej „B” objęte są cmentarz poewangelicki, cmentarz 

Żydowski na Lisiej Górze, folwark w Karolewie, cmentarz parafialny i Kościół p. w. 

Podwyższenia Krzyża. W strefie „B” ochrony konserwatorskiej obowiązują następujące 

wymogi konserwatorskie: 

 należy zachować i wyeksponować elementy historycznego układu przestrzennego, tj. 

rozplanowanie dróg, ulic i placów, linie zabudowy, kompozycję wnętrz 

urbanistycznych oraz kompozycję zieleni; 

 obiekty o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i modernizacji 

technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu; 

 nowa zabudowa winna być dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w 

zakresie rozplanowania, skali i bryły przy założeniu harmonijnego współistnienia 

elementów kompozycji historycznej i współczesnej oraz nawiązywać formami 

współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej. Nie może ona dominować nad 

zabudową historyczną; wszelka działalność inwestycyjna musi uwzględniać istniejące 

już związki przestrzenne i planistyczne; 
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 elementy dysharmonizujące, zwłaszcza uniemożliwiające ekspozycję wartościowych 

obiektów zabytkowych, winny być usunięte lub poddane odpowiedniej przebudowie; 

dopuszcza się pozostawienie ich do śmierci technicznej; 

 w niektórych przypadkach wskazane jest zaznaczenie śladów nieistniejących 

fragmentów historycznej kompozycji przestrzennej; 

 należy przyznać pierwszeństwo wszelkim działaniom odtworzeniowym i 

rewaloryzacyjnym, zarówno w przypadku przyrodniczych elementów krajobrazu, jak i 

w stosunku do historycznej struktury technicznej, instalacji wodnych, sieci 

komunikacyjnych oraz obiektów zabytkowych znajdujących się w: ”konserwatorskim 

spisie zabytków architektury i budownictwa” oraz obiektów położonych na obszarze 

objętym strefą; 

 należy preferować te inwestycje, które stanowią rozszerzenie lub uzupełnienie już 

istniejących form zainwestowania terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania i 

utworzenia istniejących już relacji oraz pod warunkiem, iż nie kolidują one z 

historycznym charakterem obiektu; 

 nie zaleca się umieszczenia reklam lub innych tablic, niezwiązanych bezpośrednio z 

danym obiektem i stanowiących element obcy na tym obszarze; 

 wszelkie działania inwestycyjne należy konsultować ze Służbą Ochrony Zabytków. 

Strefą ochrony konserwatorskiej „E” w Borku Wielkopolskim objęte są: panorama 

miasta od strony północnej z drogi na Jarocin; kościół na Zdzieżu od strony Bruczkowa i 

Koźmina. 

Wymogi konserwatorskie w strefie „E” ustalane są każdorazowo indywidualnie dla 

poszczególnych obszarów. W strefie tej obowiązują jednak następujące ogólne zasady: 

 całkowity zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych; 

 zalecenia dotyczące nowej zabudowy (np. ustalenie nieprzekraczalnych gabarytów 

zabudowy, proporcji bryły i formy dachu i in.); 

 zakaz zalesiania obszarów, położonych w tej strefie; 

 konieczność wykonania dodatkowych opracowań (np. panoram miejscowości lub jej 

fragmentów). 
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1.1.5. System oraz uwarunkowania przyrodnicze Borku 

Wielkopolskiego 

Według regionalizacji fizyczno – geograficznego podziału Polski wg J. Kondrackiego 

Gmina Borek Wielkopolski leży w podprowincji Nizin Środkowopolskich, makroregionie 

Niziny Południowowielkopolskiej i w większości w obrębie mezoregionu Wysoczyzny 

Kaliskiej, tylko niewielki północno – zachodni fragment na Pojezierzu Krzywińskim. 

Rzeźba Gminy Borek Wielkopolski jest wynikiem działalności lądolodu dwóch 

ostatnich zlodowaceń, środkowopolskiego i północnopolskiego oraz procesów denudacyjnych 

erozyjnych, które nastąpiły po wycofaniu się lądolodu. Można zatem wyróżnić dwa rodzaje 

rzeźby: staroglacjalną i młodo glacjalną, przy czym granicę między nimi stanowi linia 

maksymalnego zasięgu fazy leszczyńskiej zlodowacenia północnopolskiego (bałtyckiego). 

Według regionalizacji klimatycznej W. Okołowicza Gmina Borek Wielkopolski leży 

w obrębie regionu śląsko – wielkopolskiego, reprezentującego obszar przewagi wpływów 

oceanicznych. Amplitudy temperatur są mniejsze niż średnie dla całej Polski, wiosna wczesna 

i ciepła, długie lato, zima łagodna i krótka z nietrwałą pokrywą śnieżną (ca 58 dni). Długość 

okresu wegetacyjnego wynosi 220 dni. 

Średnia miesięczna temperatura powietrza wynosi ca 8,0 do 8,2°C, średnia najcieplejszego 

miesiąca (lipca) od 17°C do 18,1°C a średnia temperatura stycznia od -3°C do -2,8°C. 

Wilgotność względna powietrza kształtuje się podobnie jak na obszarze całego kraju; 

wartości najwyższe notuje się w okresie od października do stycznia (84 – 88%), minimum 

wypada na czerwiec i lipiec (72 – 74%). Jeśli chodzi o zachmurzenie, to najwyższe wartości 

notuje się w okresie jesienno – zimowym a najniższe we wrześniu i czerwcu. Opady 

kształtują się nieco poniżej średniej krajowej. Maksimum przypada w maju i sierpniu, a 

najniższe sumy przypadają na miesiące zimowe (styczeń). Roczna suma opadów wynosi ca 

550 mm. 

Podobnie jak na terenie całego kraju przeważają wiatry zachodnie. Udział wiatru z sektora 

zachodniego (NW – SW) wynosi ca 50%. Najrzadziej występują wiatry północne i północno 

– wschodnie (poniżej 15%). Prędkości wiatrów są zróżnicowane, największe charakteryzują 

wiatry zachodnie, najmniejsze wiatry południowo – wschodnie i wschodnie. 

 Sieć hydrograficzna Gminy Borek Wielkopolski należy do systemu wodnego Odry. 

Gmina odwadniana jest przez Kościański Kanał Obry i jego dopływy: Pogonę z Serawą i 

Dąbrówkę. Kościański Kanał Obry traktowany jest jako odcinek górnego biegu Obry. Źródła 
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tego cieku znajdują się w rejonie Koźmina. Pogona jest lewobrzeżnym dopływem 

Kościańskiego Kanału Obry. Początek bierze na terenie Pogorzeli. W swym początkowym 

odcinku płynie przez grunty rolne, dalej przez tereny leśne, natomiast na terenie Gminy Borek 

Wielkopolski płynie przez pola. 

 Głębokość zalegania wód gruntowych nawiązuje do morfologii terenu. W obniżeniach 

dolinnych, w bliskim sąsiedztwie cieków  wody gruntowe występują dość płytko, do 1 m 

p.p.t. Ich poziom ściśle odzwierciedla stan wody w ciekach. W obrębie wyższych poziomów 

terasowych oraz w części krawędziowej wysoczyzn wody gruntowe zalegają na głębokości 

od 1 – 2 m p.p.t. W obrębie wysoczyzn woda gruntowa występuje na ogół głębiej niż 2 m, 

sporadycznie nawet powyżej 10 m p.p.t. 

Teren gminy Borek Wlkp. jest obszarem mało zasobnym w surowce mineralne. 

Kopaliny podlegające przepisom prawa górniczego, m.in. gaz ziemny, będący największym 

bogactwem Ziemi Leszczyńskiej oraz węgiel brunatny praktycznie nie występuje, bądź ich 

eksploatacje uznano za nieopłacalną. Na obszarze gminy można spodziewać się złóż 

kruszywa naturalnego, surowców ilastych i torfu. Złoża piasków, na skalę przemysłową, 

eksploatowane są jedynie w północnej części gminy - Studzianna. 

 Warunki glebowe gminy należą do średnich w byłym województwie leszczyńskim. 

Grunty rolne zajmują blisko ¾ powierzchni terenu, przy czym charakterystyczny jest 

niewielki udział (5,3 %) użytków zielonych, mimo obecności dużych form dolinnych. Gleby 

średnich klas bonitacyjnych, kl. III i IVb, stanowią prawie 65% powierzchni gruntów ornych. 

Są to w większości gleby brunatne właściwe lub wyrugowane, wytworzone z glin i piasków 

gliniastych mocnych na glinie, w przewadze kl. IV a, zaliczane do kompleksu pszenno-

żytniego i lokalnie żytniego dobrego. Na terenach niżej położonych lub charakteryzujących 

się nadmiernym uwilgotnieniem występują niekiedy gleby kompleksów zbożowo-

pastewnych. Znacznie częściej zdarzają się gleby kompleksu pszennego wadliwego, 

charakteryzującego się stałym niedoborem wilgoci i dużym zagrożeniem erozyjnym. Zajmują 

one dość duże powierzchnie w strefie zboczowej wysoczyzny i jej głębokich rozcięć 

erozyjnych. W obrębie pradoliny dominują słabe gleby napiaskowe, w większości kl. IV i V. 

Są to w większości przesuszone ubogie w składniki pokarmowe gleby kompleksów żytnich: 

słabego i bardzo słabego. Dna dolin i obniżeń terenowych zajmują użytki zielone, w 

przewadze średnie, wytworzone na czarnych ziemiach, glebach murszowo mineralnych i 

murszowatych, torfach i madach. Z uwagi na ważne funkcje retencyjne i przyrodniczo-
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ekologiczne, jakie pełnią, są to gleby chronione. Podobnie jak wyróżniające się walorami 

produkcyjnymi gleby wysokich klas bonitacyjnych, kl. II i IIIb. 

 Na terenie gminy znajduje się Krzywińsko – Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu 

wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna – 

Góra, powołany 1 sierpnia 1992 roku. Obszar ten wyróżniający się urozmaiconą rzeźbą terenu 

zawiera w sobie niemal cały potencjał lasów i większość użytków zielonych gminy. Za jego 

ochroną przemawiają też występujące tu zbiorniki wód podziemnych oraz znaczny udział 

gruntów przepuszczalnych sprzyjających infiltracji zanieczyszczeń. Całkowita powierzchnia 

obszaru to  714,25 km
2
. W granicy gminy Borek Wielkopolski zajmuje 41 km

2
 (32%). 

Znajduje się tutaj także kilka pomników przyrody. Najbardziej znanymi pomnikami przyrody, 

pojedynczymi tworami przyrody żywej i nieożywionej, są głazy narzutowe w okolicach 

miejscowości Jeżewo i Jawory, dąb w miejscowości Jeżewo, Łysa Góra w miejscowości Liż. 

Na terenie gminy brak jest form ochrony Natura 2000. 

 

  

1.1.6. Charakterystyka przestrzeni publicznych miasta 

Przestrzeń publiczna koncentruje życie lokalnych społeczności, od tego w jakim jest 

stanie zależy jakość życia mieszkańców. Wspólna przestrzeń zwiększa szanse na integrację i 

rozwój więzi społecznych. Przyjazna przestrzeń publiczna to taka, gdzie lokalna społeczność 

chętnie przebywa, gdzie może wypocząć i spotkać się z przyjaciółmi, gdzie czuje się 

bezpiecznie. Dla osób niepełnosprawnych przestrzenią przyjazną jest dodatkowo przestrzeń 

pozbawiona barier architektonicznych i gwarantująca bezpieczne poruszanie się. Do 

przestrzeni publicznych w obrębie miasta można zaliczyć drogi, ulice, place, skwery, parki, 

obiekty miejskie, obiekty sportowe, szkoły, itp. Na jakość przestrzeni wpływa wiele 

elementów – sposób zagospodarowania, jakość zastosowanych urządzeń, elementy małej 

architektury, oświetlenie. 

Odpowiedzialność za jakość przestrzeni spoczywa przede wszystkim na samorządzie 

lokalnym, który ma narzędzia w postaci uchwalania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego czy kontroli wydawania pozwoleń na budowę. Jakość przestrzeni publicznej 

w dużej mierze zależy także od świadomości operatorów i użytkowników. 

Przestrzeń publiczna w Borku Wielkopolskim wymaga podejmowania w najbliższym 

czasie licznych prac modernizacyjnych. Działania takie były podejmowane także w latach 

ubiegłych, głównie dzięki pozyskiwanym na te cele środkom zewnętrznym, jednak potrzeby 
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w tym zakresie są ciągle bardzo duże. Obszarami, na których należy w najbliższym czasie 

skupić szczególną uwagę są działania na rzecz poprawy jakości dróg ze szczególnym 

uwzględnieniem inwestycji mających na celu likwidację istniejących barier 

architektonicznych utrudniających obecnie poruszanie się i funkcjonowanie osobom starszym 

i niepełnosprawnym; działania ukierunkowane na rewitalizację terenów zielonych w mieście; 

renowację zdegradowanych obiektów zabytkowych; budowę placów zabaw, obiektów 

sportowych. 

Główne kierunki działań rozwoju przestrzeni publicznych Borku Wielkopolskiego to 

ukształtowanie przestrzeni, która tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w 

uporządkowanych relacjach uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno – 

gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno – estetyczne. Jednym z 

warunków osiągnięcia i utrzymania ładu przestrzennego jest zachowanie istniejącej struktury 

zabudowy w sensie formalnym i estetycznym w nowoprojektowanych zespołach 

mieszkaniowych. Zabudowa powinna zachowywać cechy podkreślające specyfikę sztuki 

budowlanej na terenie miasta. Cechy te to np. geometria dachu, ilość kondygnacji oraz użyte 

do budowy materiały. Istotne jest także utrzymanie podobnych parametrów zabudowy 

określonych przez wskaźniki gęstości i intensywności zabudowy.  

Władze samorządowe, dążąc do jak najlepszego zagospodarowania przestrzeni 

publicznych, podejmują inwestycje, których realizacja wpływa pozytywnie na jakość życia 

mieszkańców Borku Wielkopolskiego. Inwestycje takie zostały zaplanowane w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji Miasta Borek Wielkopolski na lata 2011 – 2020. 

 

 

1.1.6. Analiza zasobów rekreacyjno-turystycznych i możliwości 

rozwoju turystyki 

 Niewielki udział lasów oraz brak zbiorników wodnych i większych atrakcji 

turystycznych stanowią barierę dla gminy w kierunku rozwoju sfery usług turystycznych. Z 

racji tego gmina powinna wykorzystać przede wszystkim swoje położenie przy ważnych 

szlakach komunikacyjnych oraz występujące na jej terytorium obszary przyrodniczo – 

krajobrazowe i obszary chronione. W gminie Borek Wielkopolski znajduje się jednak kilka 

bardzo ciekawych zabytków architektury. Najciekawsze z nich to: 
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 Sanktuarium Maryjne na Zdzieżu - powstało na miejscu pierwszego kościoła z końca 

XIV wieku, zniszczonego w czasie pożaru w 1423r. Kościół był zbudowany z drewna 

i znajdował się w nim obraz matki Boskiej Pocieszenia, wykonany przez nieznanego 

artystę wiejskiego. Po pożarze zachowały się jedynie obraz i rzeźba Matki Boskiej. 

Kościół został odbudowany, ale uszkodzony w wyniku powodzi groził zawaleniem, 

podjęto więc decyzję o budowie nowej świątyni, która także uległa zniszczeniu 

pożarowemu. Budowa kolejnego budynku kościoła przyczyniła się do wzrostu kultu 

Maryjnego i pielgrzymek wiernych; 

 Plebania i Kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa w Borku Wielkopolskim - 

został wzniesiony w latach 1469-1477 z fundacji biskupa Andrzeja z Bnina, został 

odnowiony i powiększony w XVII i XVIII wieku; 

 Pałac i park w Dąbrówce – pochodzi z drugiej połowy XIX wieku; 

 Kościół w Jeżewie - pierwsze wzmianki pochodzą z 1427 r. Obiekt ma ciekawą 

budowę architektoniczną, został zbudowany w 1746 r. Świątynia posiada drewnianą 

konstrukcję szkieletową, dwukondygnacyjną wieżę nakrytą hełmem o formie 

barokowej z ośmioboczną latarnią. Przy kościele znajduje się drewniana dzwonnica i 

plebania; 

 Zespół dworsko – parkowy w Jeżewie - został zbudowany przez Edwarda 

Raczyńskiego jako dworek myśliwski. Obecnie urządzone są w nim mieszkania; 

 Pałac i park w Karolewie - pałac został wzniesiony w 1842r. przez barona Karola Von 

Graeve, ostatniego prywatnego właściciela Karolewa. Właściciel mieszkał w nim 

wraz z rodziną. W 1969r. budynek uległ niemal całkowitemu zniszczeniu, w latach 

1970-1975 został odbudowany; 

 Zespół folwarczny Koszkowo - w jego skład wchodzi m.in. spichlerz z XIX wieku; 

 Park i pałac w Zimnowodzie; 

 Zespół pałacowy z kaplicą w miejscowości Bruczków; 

 Pałac i oficyna w Zalesiu - pałac został wzniesiony w 1875 roku przez Stanisława 

Stablewskiego, ówczesnego właściciela Zalesia. Zabytek jest wybudowany w stylu 

późno klasycznym. Obiekt powstał na miejscu dworu. Niżej pałacu znajduje się 

oficyna dworska z 1835 r. Budynki zostały w ostatnich dziesięcioleciach bardzo 

zniszczone. 
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1.1.7. Identyfikacja problemów w sferze zagospodarowania 

przestrzennego 

W wyniku przeprowadzonej analizy, w sferze zagospodarowania przestrzennego 

zostały zidentyfikowane następujące problemy: 

 zły stan infrastruktury drogowej; 

 słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna; 

 pogarszający się stan terenów zielonych w mieście, konieczność ich rewitalizacji; 

 występowanie barier architektonicznych utrudniających funkcjonowanie osobom 

starszym i niepełnosprawnym; 

 wysoki stopień degradacji niektórych obiektów zabytkowych. 

 

 

1.2. Sfera gospodarcza 

1.2.1. Struktura działalności gospodarczej na terenie Borku 

Wielkopolskiego 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2009 roku w Borku 

Wielkopolski działało 297 podmiotów gospodarczych, z czego zdecydowana większość, bo 

aż 94,95% funkcjonowało w ramach sektora prywatnego. Ogólna liczba zarejestrowanych 

działalności gospodarczych zwiększa się każdego roku. W roku 2009 funkcjonowało o 9,6% 

podmiotów więcej niż w roku 2004. Największą dynamiką wzrostu charakteryzuje się grupa 

podmiotów prowadzonych przez osoby fizyczne. W poniższej tabeli zaprezentowano 

szczegółowe dane dotyczące kształtowania się liczby zarejestrowanych podmiotów 

gospodarki narodowej w Borku Wielkopolskim z podziałem na sektory własnościowe w 

latach 2006 – 2009. 

 

 

 

 

 

 

 



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Borek Wielkopolski na lata 2011 – 2020 

23 

 

Tabela 6 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane wg sektorów własnościowych 

 2006 2007 2008 2009 

Ogółem jedn. gosp. 271 274 287 297 

Sektor publiczny 

podmioty gospodarki narodowej ogółem jedn. gosp. 15 16 15 15 

państwowe i samorządowe jednostki 

prawa budżetowego ogółem 
jedn. gosp. 11 11 10 10 

spółki handlowe jedn. gosp. 0 1 1 1 

Sektor prywatny 

podmioty gospodarki narodowej ogółem jedn. gosp. 256 258 272 282 

osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą 
jedn. gosp. 203 208 216 222 

spółki handlowe jedn. gosp. 20 18 22 27 

spółki handlowe z udziałem kapitału 

zagranicznego 
jedn. gosp. 1 1 2 2 

spółdzielnie jedn. gosp. 1 1 1 1 

stowarzyszenia i organizacje społeczne jedn. gosp. 8 8 9 9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Największy udział w strukturze rynku w Borku Wielkopolskim ma sekcja G (handel 

hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku 

osobistego i domowego). Najszybciej rozwijającymi się sekcjami na lokalnym rynku są 

sekcje F (budownictwo), I (transport, gospodarka magazynowa i łączność) oraz K (obsługa 

nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej). 

Strukturę podmiotów gospodarczych w Borku Wielkopolskim według sekcji PKD prezentują 

poniższa tabela oraz wykres. 
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Tabela 7 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Borku Wielkopolskim 

wg sekcji PKD w latach 2006 - 2009 

 2006 2007 2008 2009 

Ogółem 271 274 287 297 

sekcja A rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 20 22 23 24 

sekcja D przetwórstwo przemysłowe 39 41 39 45 

sekcja F budownictwo 23 24 29 28 

sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku 

osobistego i domowego 

98 93 97 100 

sekcja H hotele i restauracje 3 3 5 7 

sekcja I transport, gospodarka magazynowa i łączność 9 10 12 14 

sekcja J pośrednictwo finansowe 4 5 8 5 

sekcja K obsługa nieruchomości, wynajem i usługi 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
23 25 24 27 

sekcja L administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne 

ubezpieczenia zdrowotne 

3 3 3 3 

sekcja M edukacja 9 8 8 7 

sekcja N ochrona zdrowia i pomoc społeczna 15 14 14 11 

sekcja O działalność usługowa, komunalna, społeczna i 

indywidualna, pozostała 
25 26 25 22 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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Rys. 2 Struktura podmiotów gospodarczych w Borku Wlkp. wg sekcji PKD w 2009 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 

 

1.2.2. Główni pracodawcy oraz struktura zatrudnienia 

 Analizując dane dotyczące liczby zatrudnionych osób w Borku Wielkopolskim 

zauważyć można, iż na przestrzeni ostatnich kilu lat kształtuje się ona na podobnym 

poziomie. Jednak na przestrzeni lat 2004 – 2009 systematycznie zwiększa się liczba 

pracujących kobiet a zmniejsza aktywnych zawodowo mężczyzn. W roku 2004 rynek pracy w 

Borku Wielkopolskim charakteryzował się jeszcze niemalże dwukrotnie wyższą liczbą 

pracujących mężczyzn niż kobiet, podczas gdy w 2009 roku dysproporcja ta uległą 

znacznemu zmniejszeniu. Poniższa tabela oraz wykres prezentują szczegółowe dane 

dotyczące kształtowania się liczby pracujących osób w Borku Wielkopolskim na przestrzeni 

lat 2004 – 2009. 

 

Tabela 8 Liczba osób pracujących w gminie Borek Wielkopolski 

wg płci w latach 2004 - 2009 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ogółem 1 304 1 241 1 199 1 185 1 239 1 207 

Mężczyźni 818 736 711 700 665 672 

Kobiety 486 505 488 485 574 535 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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Rys. 3 Struktura osób pracujących w gminie Borek Wielkopolski wg 

płci w latach 2006 - 2009 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

  

Do głównych pracodawców funkcjonujących na terenie Borku Wielkopolskiego zaliczyć 

można: 

 Mróz Sp. a.; 

 "Zakłady mięsne Darko" Sp. z o.o.; 

 Przedsiębiorstwo produkcyjno – handlowo - usługowe "Larus" Krzysztof 

Adamkiewicz; 

 "Biopal" Sp. z o. o.; 

 Piekarnia i ciastkarnia Monika Łakomy, Bolesław Łakomy, Zenon Łakomy  Sp. c. 

 "Beton" Sp. z o. o.; 

 Unirol A. Wira, K. Szymczak, R. Janicki Sp. J.; 

 Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowe "Vomer" Sp. c. Andrzej Wira, Krzysztof 

Szymczak, Ewa Werblińska, Błażej Szymczak; 

 Przedsiębiorstwo budowlano - remontowe Dajewski i Berak Sp.  J.; 

 Sklep spożywczo-przemysłowy Krystyna Jędryczka; 

 "Auto-mróz" Sp. z o. o.; 

 "Agro-mróz" Sp. z o. o.; 

 Skup sprzedaż rzeźnictwo  Elżbieta Biskup; 

 Transpetrol- bis Sp. z o.o. 

 Spółdzielnia kółek rolniczych w Borku Wielkopolskim; 



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Borek Wielkopolski na lata 2011 – 2020 

27 

 

 "GJW - Borek" Sp. z o. o.; 

 "Mago"  Walenty Krzyżosiak; Danuta Kasprzak sp.c 

 AB Sped – Trans Beata Adamkiewicz 

 Przedsiębiorstwo handlowo - transportowe Henryk Adamkiewicz Sp. z o. o.; 

 Eko-flora  Sp. z o. o.; 

 Wspólnota mieszkaniowa w Borku Wielkopolskim ul. Szkolna 2; 

 Urząd miejski Borek Wielkopolski; 

 Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły; 

 Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich; 

 Przychodnia Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" Mariusz 

Wasielewski, Irena Nowak; 

 Zawodowa Grupa Kolarska "Mróz" Sportowa Sp. a.;  

 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Borek Wielkopolski. 

 

 

1.2.3. Kierunki rozwoju gospodarki Borku Wielkopolskiego 

Analiza istniejącego potencjału gospodarczego Borku Wielkopolskiego, naturalnych 

predyspozycji do rozwoju, uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, oczekiwań 

mieszkańców pozwoliła na wskazanie kierunków rozwoju gospodarki miasta, do których 

zaliczyć należy: 

 rozwój sektora usług zarówno publicznych jak i komercyjnych; 

 rozwój sektora turystycznego; 

 tworzenie korzystnych warunków do rozwoju małej i średniej 

przedsiębiorczości. 

Niezwykle ważne z punktu widzenia rozwoju lokalnej gospodarki jest tworzenie 

odpowiedniego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości. Klimat taki można wykreować 

poprzez podejmowanie różnego rodzaju działań, np. wprowadzanie odpowiedniego katalogu 

ulg i zwolnień podatkowych, kreowanie aktywnej polityki sprzyjającej inwestowaniu i 

tworzeniu nowych miejsc pracy oraz wsparcie w zakresie doradztwa gospodarczego, pomoc 

administracyjna i organizacyjna dla osób zakładających i prowadzących działalność 

gospodarczą, wspieranie przedsiębiorstw w zakresie wprowadzania innowacyjnych 

rozwiązań. 
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Bardzo ważnym aspektem z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego miasta jest także rozwój turystyki. Turystyka jest bowiem gałęzią gospodarki, 

która w istotny sposób przyczynia się do ożywienia lokalnego handlu i działalności 

usługowej. Podniesienie potencjału turystycznego miasta będzie zatem bodźcem do 

powstawania nowych podmiotów gospodarczych i tworzenia nowych miejsc pracy. 

Umiejętna promocja gospodarcza miasta, z jednoczesnym tworzeniem wizerunku 

miasta otwartego na współpracę z przedsiębiorcami i stwarzającego szczególnie korzystne 

warunki rozwoju tzw. eko – produkcji może być magnesem przyciągającym inwestorów i 

podnoszącym atrakcyjność terenu dla obecnych i przyszłych mieszkańców. 

 

 

1.2.4. Identyfikacja problemów w sferze gospodarczej 

W wyniku przeprowadzonej analizy w sferze gospodarczej zostały zlokalizowane 

następujące problemy: 

 niski poziom aktywności gospodarczej mieszkańców w zakresie podejmowania i 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej; 

 mała liczba podmiotów gospodarczych; 

 niski stopień innowacyjności lokalnych przedsiębiorstw; 

 słabo rozwinięty sektor usług rekreacyjnych i turystycznych; 

 niewystarczająca promocja w zakresie pozyskiwania inwestorów zewnętrznych; 

 brak napływu nowych, dużych inwestycji do miasta; 

 brak terenów uzbrojonych pod inwestycje; 

 zły stan infrastruktury drogowej zmniejszający atrakcyjność miasta w oczach 

potencjalnych inwestorów. 

 

 

1.2.5. Analiza możliwości budżetowych dotyczących realizacji 

przedsięwzięć inwestycyjnych 

Inicjatorem, koordynatorem i jednym z głównych inwestorów w procesie 

rewitalizacji jest Miasto i Gmina Borek Wielkopolski. Dlatego też przeprowadzona została 

analiza możliwości budżetowych Miasta i Gminy. 
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Analizując dane budżetowe Miasta i Gminy Borek Wielkopolski w latach 2008 – 

2011 zauważyć należy iż w każdym z badanych lat kwota wydatków przewyższa kwotę 

dochodów, co powoduje powstanie deficytu budżetowego. Corocznie wzrastają zarówno 

dochody jak i wydatki budżetowe. Zakładana kwota dochodów w roku 2011 będzie o 38% 

wyższa niż w roku 2008, natomiast zakładany poziom wydatków zwiększy się w 

analogicznym okresie o 52%. Wzrost kwot dochodów i wydatków związany jest niewątpliwie 

ze zwiększeniem aktywności inwestycyjnej Miasta i Gminy Borek Wielkopolski. Dane 

dotyczące wielkości dochodów i wydatków Miasta i gminy Borek Wielkopolski w latach 

2008 – 2011 zaprezentowane zostały w poniższej tabeli. 

 

Tabela 9 Dochody i wydatki Miasta i Gminy Borek Wielkopolski w latach 2008 – 2011 

(w zł) 

 2008 2009 2010  2011 

Dochody ogółem 20 201 373 20 169 866 21 530 720 24 693 896 

Dochody bieżące 19 637 712 19  679 182 19  355 774 19 701 050 

Dochody 

majątkowe 
563 661 490 684 2 174 945 4 992 846 

Wydatki ogółem 18 402 695 22 363 829 26 782 542 29 101 535 

Wydatki bieżące 16 034 663 16 678 027 18 074 259 20 375 457 

Wydatki 

majątkowe 
2 368 032     5 685 802 8 708 283 8 726 078 

Wynik 

budżetowy 
1 798 678 - 2 193 963 - 5 251 822 - 3 719 639 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Borku Wielkopolskim 

 

 W ogólnej strukturze dochodów ze względu na rodzaj dochodów największy udział 

mają dochody bieżące (stanowiły one w 2010 roku 92% ogółu dochodów). Natomiast jeśli 

chodzi o strukturę dochodów ze względu na ich źródło, to w latach 2006 – 2009 największy 

udział  stanowiły subwencje, stosunkowo niskim udziałem charakteryzują się natomiast 

dochody własne. W strukturze wydatków natomiast w 2010 roku wydatki bieżące stanowiły 

65% a wydatki majątkowe 35%. Struktura dochodów Miasta i Gminy Borek Wielkopolski w 

latach 2006 – 2009 została zaprezentowana na poniższym wykresie. 
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Rys. 4 Struktura dochodów Miasta i Gminy Borek wielkopolski w latach 2006 - 2009 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Borku Wielkopolskim 

 

Przewaga wydatków nad dochodami powoduje, że Miasto i Gmina Borek 

Wielkopolski osiąga ujemny wynik budżetowy. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych 

niedobory gotówki mogą być pokrywane przy pomocy kredytów, emisji obligacji, itd., 

jednakże należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia oraz jego spłaty.  

Z prognozy wynika iż dług będzie występował do roku 2020 z tendencją malejącą a 

poziom zadłużenia w żadnym roku nie przekroczy dopuszczalnych progów. Zobowiązania 

Miasta i Gminy Borek Wielkopolski   przekroczą w żadnym roku (w okresie od 2011r. do 

2013r.) 15% planowanych dochodów budżetu Miasta, a prognozowany dług na koniec 2011 

roku nie przekroczy 60% planowanych dochodów w roku budżetowym, co spełnia wymogi 

art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 

249, poz.2104 ze zm.) w związku z art.121 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 57, poz.1241). 

Od 1 stycznia 2014 roku po raz pierwszy będą miały zastosowanie przepisy art. 243 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych, zgodnie z którymi wskaźnik spłat 

zadłużenia w kolejnych latach będzie ustalany indywidualnie dla poszczególnych jednostek 

samorządu terytorialnego.   

Poniższa tabela oraz wykres prezentują prognozę poziomu zadłużenia Miasta i gminy 

Borek Wielkopolski w latach 2011 – 2021. 
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Tabela 10 Prognoza poziomu zadłużenia Miasta i Gminy Borek Wielkopolski w latach 

2011 - 2021 

Rok 
Wynik 

budżetu (zł) 

Przychody 

(zł) 

Rozchody 

(zł) 

Kwota 

długu (zł) 

Szacowane 

dochody 

(zł) 

Wskaźnik % 

zadłużenie/ 

dochody 

2011 - 3 719 639 7 403 518 3 683 879 12 930 583 25 381 896 49,44 

2012 - 273 877 1 990 963 1 717 086 13 204 460 23 054 254 54,48 

2013 1 817 004 307 377 2 124 381 11 387 456 23 479 064 47,19 

2014 1 577 377 0 1 577 377 9 810.079 24 247 007 40,46 

2015 490 000 1 085 000 1 575 000 9 320 079 23 711 001 39,31 

2016 - 276 503 2 010 000 1 733 497 9 596 582 22 882 253 41,94 

2017 720 000 1 180 000 1 900 000 8 876 582 22 882 253 38,79 

2018 2 600 000 0 2 600 000 6 276 582 22 882 253 27,43 

2019 2 631 582 0 2 631 582 3 645 000 22 882 253 15,93 

2020 2 255 000 0 2 255 000 1 390 000 22 882 253 6,07 

2021 1 390 000 0 1 390 000 0 22 882 253 0,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Borku Wielkopolskim 

Rys. 5 Prognoza wskaźnika zadłużenie/dochody 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Borku Wielkopolskim 
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Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż kondycja finansowa 

Miasta i Gminy Borek Wielkopolski, czyli jednego z głównych uczestników procesu 

rewitalizacji terenów zdegradowanych, jest na dobrym poziomie. 

 

 

1.3. Sfera społeczna 

1.3.1. Struktura demograficzna i społeczna mieszkańców miasta 

Borek Wielkopolski 

W ostatnich latach liczba mieszkańców miasta Borek Wielkopolski nieznacznie się 

zwiększa. Według Danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2010 r. miasto 

zamieszkiwało 2 551 osób. Tym samym liczba mieszkańców miasta wzrosła o 56 osób w 

stosunku do roku 2005.  Gęstość zaludnienia na koniec 2010 roku wynosiła 402 os./km
2
. 

Struktura demograficzna miasta na przestrzeni ostatnich kilku lat charakteryzuje się jedynie 

nieznacznie większym udziałem kobiet w ogólnej liczbie ludności. W poniższej tabeli 

zaprezentowane zostały dane dotyczące kształtowania się liczby ludności w Borku 

Wielkopolskim na przestrzeni lat 2005 – 2010. 

 

Tabela 11 Liczba mieszkańców Borku Wielkopolskiego  wg miejsca zamieszkania w 

latach 2004 - 2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ogółem 2 495 2 509 2 542 2 531 2 546 2 551 

Mężczyźni 1 221 1 238 1 257 1 256 1 266 1 271 

Kobiety 1 274 1 271 1 285 1 275 1 280 1 280 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 W ostatnich latach przyrost naturalny w Borku Wielkopolskim kształtuje się na 

dodatnim poziomie. Jedynie w roku 2008 liczba zgonó1.3.2.w była taka sama jak liczba 

urodzeń. W 2009 roku przyrost naturalny wyniósł 20 osób. Dane dotyczące ruchu naturalnego 

na terenie miasta w latach 2005 – 2009 prezentują poniższa tabela oraz wykres. 
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Tabela 12 Ruch naturalny w Borku Wielkopolskim  wg płci w latach 2005 - 2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Urodzenia ogółem 28 26 31 20 35 

Mężczyźni 14 18 19 11 20 

Kobiety 14 8 12 9 15 

Zgony ogółem 21 25 11 20 15 

Mężczyźni 10 14 8 11 6 

Kobiety 11 11 3 9 9 

Przyrost naturalny ogółem 7 1 20 0 20 

Mężczyźni 4 4 11 0 14 

Kobiety 3 -3 9 0 6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Rys. 6 Przyrost naturalny w latach 2005 - 2009 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 O kształtowaniu się poziomu liczby mieszkańców danego obszaru decyduje nie tylko 

ruch naturalny ale także saldo migracji. Dane dotyczące kształtowania się salda migracji w 

Borku Wielkopolskim na przestrzeni lat 2004 – 2009 prezentuje poniższa tabela. 
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Tabela 13 Migracje ludności w Borku Wielkopolskim w latach 2004 – 2009 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Zameldowania ogółem 27 34 51 56 27 18 

Zameldowania z miast 4 14 11 16 7 8 

Zameldowania ze wsi 23 20 40 40 20 10 

Wymeldowania ogółem 30 29 38 43 38 23 

Wymeldowania do miast 11 14 22 21 13 12 

Wymeldowania na wieś 19 15 16 22 25 11 

Saldo migracji -3 5 13 13 -11 -5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, iż kształtowanie się poziomu salda 

migracji w mieście ma zmienny charakter. W latach  2005 – 2007 saldo osiągało dodatni 

poziom (wpływ na to miała głównie stosunkowo duża liczba osób przenoszących się do 

miasta z terenów wiejskich w tym okresie), natomiast od roku 2008 przeważa liczba osób 

opuszczających miasto 

 Z analizy struktury ludności miasta Borek Wielkopolski pod względem wieku 

największym udziałem w ogólnej liczbie mieszkańców odznacza się grupa osób w wieku 20 – 

39 lat (32,09%). Ponad 20 – procentowy udział mają także grupy 0 – 19 oraz 40 – 59 lat. 

Strukturę ludności miasta wg wieku w roku 2009 prezentuje poniższy wykres. 

Rys. 7 Struktura ludność w Borku Wlkp. wg wieku w 2009 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 Analizując strukturę mieszkańców miasta wg ekonomicznych grup wieku zauważyć 

należy systematycznie zmniejszającą się liczbę mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 
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(spadek o 12,86% w roku 2009 w stosunku do roku 2004) oraz wzrost liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym (wzrost o 7,6% w analogicznym okresie). Strukturę ludności w Borku 

Wielkopolskim wg ekonomicznych grup wieku zaprezentowano w poniższej tabeli oraz na 

zamieszczonym pod nią wykresie. 

 

Tabela 14 Ludność Borku Wlkp. wg ekonomicznych grup wieku 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

W wieku przedprodukcyjnym 630 607 595 591 574 549 

W wieku produkcyjnym 1 556 1 582 1 606 1 637 1 649 1 668 

W wieku poprodukcyjnym 288 288 286 294 297 310 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 

Rys. 8 Struktura ludności w Borku Wlkp. eg ekonomicznych grup wieku w 2009 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Największą grupę stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym, ale biorąc pod uwagę 

zmniejszającą się liczbę ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz rosnący udział osób w 

wieku poprodukcyjnym, można stwierdzić iż w Borku Wielkopolskim występuje zjawisko 

starzenia się społeczeństwa. Zaznaczyć jednak należy, iż trend taki zauważalny jest na terenie 

całego kraju.  Wzrost liczby osób w wieku emerytalnym jest zjawiskiem typowym dla krajów 
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wysokorozwiniętych. Nie jest to jednak zjawisko korzystne z demograficznego punktu 

widzenia. W obecnej sytuacji makroekonomicznej (trudności ze znalezieniem dobrej pracy, 

zakupem mieszkania, coraz późniejsze zakładanie rodziny), nie należy spodziewać się 

gwałtownych zmian tych tendencji, co wpłynie na dalsze starzenie się społeczeństwa. 

 Bezrobocie 

 W ostatnich latach w gminie Borek Wielkopolski zauważyć można systematyczny 

spadek liczby osób bezrobotnych. Jedynie w roku 2009 zanotowano więcej osób 

pozostających bez pracy niż w roku poprzednim. Wzrost bezrobocia w ostatnim czasie może 

być wywołany ogólnoświatowym kryzysem i dotyka bardzo wielu polskich miast, 

szczególnie tych mniejszych.  Dane dotyczące liczby osób bezrobotnych w gminie oraz ich 

udział w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym w latach 2004 - 2009 prezentuje 

poniższa tabela. 

 

Tabela 15 Bezrobotni w gminie Borek Wlkp. w latach 2004 – 2009 

Rok 
Liczba osób bezrobotnych 

Udział bezrobotnych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym      

(w %) 

Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2004 649 278 371 13,9 11,3 16,8 

2005 602 264 338 12,7 10,6 15,0 

2006 533 197 336 11,2 7,8 14,9 

2007 368 137 231 7,6 5,4 10,1 

2008 278 106 172 5,7 4,1 7,5 

2009 349 147 202 7,1 5,6 8,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
 

 Zauważyć należy, iż wśród osób bezrobotnych zdecydowanie większą część 

stanowią kobiety. Udział kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w gminie 

Borek Wielkopolski wynosił w 2009 roku 57,9 % (dla powiatu gostyńskiego  - 53,8%). 

Natomiast udział bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym w tym 

samym roku wyniósł dla gminy 7,1% (8,8% biorąc pod uwagę jedynie kobiety), podczas gdy 

dla całego powiatu gostyńskiego ukształtował się na poziomie 8 % (9,1 % dla kobiet).  

 W gminie Borek Wielkopolski, jak i w całej Polsce, zauważyć można znaczący 

udział osób młodych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych. Podobnie jak w skali 
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całego kraju najliczniejszą grupę wśród pozostających bez pracy stanowią osoby najsłabiej 

wykształcone. 

 

 Stan i zróżnicowanie dochodowości gospodarstw domowych 

 Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. w Borku 

Wielkopolskim największy odsetek gospodarstw domowych stanowią gospodarstwa 

jednorodzinne (77,69%). Uwagę zwraca także stosunkowo duży udział gospodarstw 

nierodzinnych (15,15%). Poniższy wykres prezentuje strukturę gospodarstw domowych w 

Borku Wielkopolskim w 2002 r. 

Rys. 9 Struktura gospodarstw domowych w Borku Wlkp. 2002 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 Podstawowym źródłem utrzymania prawie połowy gospodarstw domowych w Borku 

Wielkopolskim jest dochód uzyskiwany z pracy najemnej. Jednak bardzo duża część 

zamieszkałych w mieście rodzin utrzymuje się z niezarobkowych źródeł dochodu. Z pracy na 

rachunek własny dochody czerpie 16,28% gospodarstw. Dane dotyczące struktury źródeł 

utrzymania gospodarstw domowych w Borku Wielkopolskim w 2002 r. prezentuje poniższy 

wykres. 
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Rys. 10 Źródła utrzymania gospodarstw domowych w Borku Wlkp. 2002 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

  

 Jeżeli chodzi tą o część społeczeństwa, która utrzymuje się z dochodów 

uzyskiwanych z pracy najemnej, to wśród nich zdecydowana większość bo ponad 60% 

dochód ten osiąga  z pracy poza rolnictwem w sektorze prywatnym. Wynagrodzenia z tytułu 

zatrudnienia w sektorze publicznym jako swoje podstawowe źródło dochodu traktuje nieco 

ponad 30% gospodarstw domowych utrzymujących się z pracy najemnej. Z rolnictwa dochód 

czerpie jedynie 5,65% ogólnej liczby pracowników najemnych. Strukturę gospodarstw 

domowych w Borku Wielkopolskim utrzymujących się z pracy najemnej według danych z 

Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku zaprezentowano na poniższym wykresie.  

Rys. 11 Źródła utrzymania gospodarstw domowych z tytułu pracy najemnej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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 Spośród gospodarstw, dla którym podstawowym źródłem dochodu jest praca na 

rachunek własny prawie 78% prowadzi działalność poza rolnictwem. Środki z działalności 

rolniczej prowadzonej na własny rachunek uzyskuje nieco ponad 22 % gospodarstw. 

 Analizując z kolei dość dużą, bo prawie 37 – procentową część funkcjonujących w 

Borku Wielkopolskim gospodarstw domowych wskazujących jako swoje podstawowe źródło 

dochodu inne niezarobkowe formy utrzymania, zauważyć można, iż połowa tych rodzin 

bazuje na środkach otrzymywanych z tytułu emerytury, 38% utrzymuje się z renty ( z tytułu 

niezdolności do pracy, socjalnej, rodzinnej) a dla ok. 5% gospodarstw podstawowym źródłem 

utrzymania jest zasiłek dla bezrobotnych. 

 

 

1.3.2. Charakterystyka oraz określenie grup społecznych 

wymagających wsparcia w ramach programu rewitalizacji 

 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu 

umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są one w stanie same pokonać przy wykorzystaniu własnych zasobów, uprawnień i 

możliwości. Działania podejmowane w ramach polityki społecznej charakteryzują się 

adresowaniem świadczeń nie tylko do osób i rodzin osiągających bardzo niskie dochody, ale 

także do tej części społeczeństwa, która pozostaje w trudnej sytuacji zarówno materialnej jak 

i ogólnospołecznej z powodu wystąpienia różnorodnych zjawisk i sytuacji życiowych. Te 

specyficzne sytuacje to np. bezrobocie, niepełnosprawność, choroba, brak opieki nad dziećmi 

i ich zaniedbywanie, zjawiska patologiczne, bezradność w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Poniższa tabela prezentuje dane 

dotyczące liczby osób korzystających z pomocy społecznej w Borku Wielkopolskim z 

podziałem na przyczyny wystąpienia trudnej sytuacji życiowej. 
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Tabela 16 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej wraz z powodami 

wystąpienia trudnej sytuacji życiowej w latach 2005 - 2010 

Przyczyna przyznania pomocy 

społecznej 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ubóstwo 225 194 147 112 84 93 

Bezdomność (osoby) 0 0 1 2 3 1 

Bezrobocie 184 168 132 100 77 86 

Niepełnosprawność lub 

długotrwała choroba 
73 86 88 70 55 63 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 40 12 3 65 54 45 

Bezradność w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego 
2 2 4 8 5 5 

Alkoholizm 5 9 11 14 12 10 

Narkomania 0 0 0 0 0 0 

Trudności w przystosowaniu do 

życia po opuszczeniu zakładu 

karnego 

0 1 2 1 0 1 

Razem 529 472 388 372 290 304 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Borku Wielkopolskim 

  Jak wynika z danych zawartych w tabeli, najczęstszymi powodami udzielania pomocy 

społecznej są ubóstwo i bezrobocie. Stwierdzić zatem należy, iż osoby ubogie oraz 

bezrobotne są jedną z grup wymagających wsparcia w ramach Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Borek Wielkopolski na lata 2011 – 2020. Bezrobocie, przyczyniając się 

do zubożenia materialnego, w bezpośredni sposób wpływa na poziom życia rodzin, 

wywierając negatywne skutki zwłaszcza w postaci dezintegracji rodziny, zmniejszania siły 

wsparcia emocjonalnego i solidarności pomiędzy członkami rodziny oraz zwiększania ryzyka 

zaistnienia patologii. Długookresowe bezrobocie ma wpływ na ekonomiczną i psychologiczną 

sferę życia człowieka bezrobotnego oraz jego rodziny. 

Jednym z zadań do realizacji w ramach programu rewitalizacji jest dotarcie z pomocą 

do osób starszych, niepełnosprawnych oraz chorych i stworzenie warunków do pełniejszego 

uczestnictwa tych grup w życiu społecznym. Składać się na to mogą działania mające na celu 

zapewnienie osobom niepełnosprawnym pracy, natomiast osobom starszym, chorym i tej 

grupie niepełnosprawnych która nie może pracować – dobrych warunków socjalnych 

(dożywianie, wypłata zasiłków, ośrodki wsparcia, usługi opiekuńcze). 
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Grupą społeczną wymagającą szczególnej ochrony są też samotne matki z dziećmi. 

Jednym z najważniejszych zadań jest zapewnienie im środków finansowych, opieki 

zdrowotnej i umożliwienie powrotu na rynek pracy.  

Grupą wymagającą szczególnych działań pomocowych są także dzieci, szczególnie te 

pochodzące z rodzin o niskich dochodach lub zagrożonych patologiami społecznymi.  

Działalnością z zakresu udzielania pomocy społecznej w Borku Wielkopolskim 

zajmuje się Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek jest jednostką 

organizacyjną gminy działającą na podstawie obowiązujących przepisów prawa i prowadzi 

działalność zgodną z założeniami polityki społecznej państwa i gminy mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Ośrodek 

realizuje zadania własne gminy i zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie 

ustawy o pomocy społecznej, zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez gminę 

w drodze porozumienia, jak i inne zadania przekazane do realizacji przez organy gminy. 

 

 

1.3.3. Infrastruktura społeczna 

Szkolnictwo 

Na terenie gminy Borek Wielkopolski funkcjonują następujące placówki oświatowe: 

 Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie – przedszkole jest placówką  

5 – cio oddziałową,  w każdym roku szkolnym do przedszkola uczęszcza 125 dzieci w 

wieku od 3 do 6 lat; przedszkole posiada szeroką ofertę edukacyjną: zajęcia z 

logopedii, rytmiki, kółka artystyczne, zajęcia z języka angielskiego, kółko taneczne 

oraz zajęcia nauki pływania ; 

 Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp. – szkoła usytuowana jest 

przy ul. Szkolnej; do szkoły uczęszcza ponad 350 uczniów, zarówno do oddziału 

przedszkolnego oraz klas I – VI; budynek szkoły jest obiektem trzykondygnacyjnym z 

podpiwniczeniem, gdzie znajdują się szatnie; szkoła posiada stołówkę, z której 

korzystają również uczniowie Zespołu Szkół w Borku Wlkp.; do dyspozycji jest także 

sala gimnastyczna duża oraz mała, siłownia oraz strzelnica; 

 Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie – do szkoły 

uczęszczają uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas I – VI z następujących 

miejscowości: Wycisłowo, Jawory, Liż, Koszkowo, Studzianna, Brześnica, Grodnica, 
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Osówiec; szkoła posiada salkę gimnastyczną, dobrze wyposażoną pracownię 

komputerową, bibliotekę, kuchnię i stołówkę, w której uczniowie jedzą obiady i 

śniadania; w szkole prowadzone są również zajęcia świetlicowe, sportowe, 

gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna oraz zajęcia wyrównawcze i rewalidacyjne; 

szkoła organizuje również festyny, dożynki, spotkania dla seniorów, konkursy dla 

dzieci i rodziców, zawody sportowe; 

 Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. – obiekt otwarty został 

w 2002 r., mieści się przy ul. Dworcowej; budynek powstał w wyniku modernizacji 

tzw. starej szkoły podstawowej; do dyspozycji uczniów pozostają klasy, pracownie 

komputerowe, sale przystosowane do nauki języków; Zespół Szkół tworzą: Liceum 

Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Gimnazjum i 

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące na podbudowie zasadniczej szkoły 

zawodowej; do szkoły uczęszcza ponad 400 uczniów; 

 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie – 

do szkoły uczęszczają uczniowie z miejscowości: Cielmice, Leonów, Bolesławów, 

Siedmiorogów II, Celestynów, Walerianów, Pogorzałki Małe, Maksymilianów, 

Gałązki, Wyrębin, Góreczki, Głoginin i Zimnowoda; w 2001 roku nastąpiło otwarcie 

nowego budynku szkoły; nowa szkoła posiada duże, jasne sale lekcyjne z zapleczami, 

salę sportową, siłownię i stołówkę szkolną.  

 Szkoła Podstawowa w Zalesiu – do szkoły uczęszczają uczniowie z miejscowości: 

Zalesie, Wygoda, Dąbrówka, Ustronie; do szkoły uczęszcza ponad 50 dzieci; w 

budynku znajdują się sale lekcyjne, salka ćwiczeń, pracownia komputerowa.  

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego współczynnik skolaryzacji netto  

dla szkół w Borku Wielkopolskim wynosił w 2009 roku dla szkół podstawowych 204,57, 

natomiast dla gimnazjów 235,58.  

 Analizując dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące kształtowania się liczby 

uczniów w Borku Wielkopolskim na przestrzeni lat 2006 – 2009 zauważyć należy 

systematyczny i znaczący spadek ogólnej liczby gimnazjalistów. W roku 2006 naukę w 

gimnazjach pobierało 316 uczniów, podczas gdy w roku 2009 takich osób było o 67 mniej. 

Na przestrzeni ostatnich lat zauważalny jest także spadek liczby uczniów w szkołach 

podstawowych i ponadgimnazjalnych. Ogólna tendencja spadku liczby uczniów ma charakter 

nie tylko lokalny ale i ogólnokrajowy i wynika bezpośrednio z sytuacji demograficznej i 

wchodzenia w wiek szkolny roczników niżu demograficznego. Na poniższym wykresie 
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zaprezentowano dane dotyczące kształtowania się liczby uczniów w Borku Wielkopolskim na 

przestrzeni lat 2006 – 2009. 

Rys. 12 Liczba uczniów w Borku Wielkopolskim w latach 2006 - 2009 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 W analogicznym okresie spadła także ogólna liczba abiturientów. Największy spadek 

zanotowano wśród absolwentów szkół gimnazjalnych (ze 126 osób w roku 2006 do 87 w roku 

2009). Kształtowanie się liczby absolwentów w Borku Wielkopolskim w latach 2006 – 2009 

przedstawiono na poniższym wykresie. 

Rys. 13 Liczba absolwentów w Borku Wielkopolskim w latach 2006 - 2009 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Borek Wielkopolski na lata 2011 – 2020 

44 

 

 Kultura i sport 

Życie kulturalne i sportowe na terenie gminy prowadzi i organizuje Miejsko – Gminny 

Ośrodek Kultury w Borku Wielkopolskim. W swojej działalności MGOK realizuje zadania 

ukierunkowane na rozbudzanie zainteresowań i potrzeb społeczności lokalnej, przygotowanie 

do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie wzorców i nawyków aktywnego 

uczestnictwa w kulturze. 

Ośrodek prężnie działa w kierunku kształtowania zainteresowań mieszkańców gminy, ich 

wszechstronnemu rozwojowi i nawiązywaniu nowych kontaktów, także z zagranicą. Do 

zadań realizowanych przez MGOK należą: 

 Organizowanie ognisk, kół, sekcji i zajęć kulturalnych, 

 Organizowanie imprez kulturalnych, 

 Rozwój współpracy ze związkami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy, 

 Organizowanie wystaw, plenerów, spotkań i wspomaganie działalności miejscowych 

twórców kultury, 

 Współorganizacja imprez kulturalnych w ramach współpracy ze środowiskam 

lokalnymi, 

 Rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych. 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. organizuje corocznie liczne imprezy 

kulturalno - sportowe. Spośród nich warto wymienić takie jak: 

 Organizowanie obchodów Dni Borku Wlkp., 

 Przegląd folklorystyczny ludowych zespołów śpiewaczych, 

 Imprezy turystyczne i sportowo – rekreacyjne, turnieje, 

 Zabawy taneczne, dyskoteki, bale kostiumowe dla dzieci, festyny, wieczorki taneczne, 

festiwale, 

 Organizowanie imprez strzeleckich dla ludności i zakładów pracy, 

 Organizowanie imprez strzeleckich dla młodzieży szkolnej, 

 Organizowanie imprez i zawodów wędkarskich. 

Przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp. działają zespoły: 

 Zespół folklorystyczny „Borkowiacy” -  zrzeszający 23 osoby; zespół działa 38 lata, 

uczestniczy w przeglądach, konkursach organizowanych na terenie Wielkopolski. 

Zespół utrwala elementy regionalnej kultury ludowej Wielkopolski, tańczy i śpiewa, 

prezentuje obrzędowe widowiska teatralne, bierze udział w licznych przeglądach, 
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festiwalach, prezentacjach (międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, 

powiatowych). Za swoją długoletnią działalność otrzymał wiele nagród oraz 

wyróżnień; 

 Zespół ludowy „Studzianna” – liczący 9 członków, ma za sobą 27 lat działalności. 

Zespół utrwala elementy kultury ludowej regionu, aktywnie uczestniczy w 

przeglądach, prezentacjach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich, 

koncertował m. in. w Holandii; ma za sobą wiele sukcesów, czego dowodem są liczne 

wyróżnienia, podziękowania i nagrody; 

 Koło śpiewacze „Jutrzenka” – ma za sobą długą historię, założone zostało w 1892 

roku i działa nieprzerwanie do dziś; należy do najstarszych chórów w Wielkopolsce; 

liczy 28 czynnych członków; chór bierze udział w przeglądach, konkursach 

organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. „Jutrzenka” należy do 

Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie. 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność w lokalu o powierzchni 752 

m
2
. Ośrodek posiada do dyspozycji salę widowiskową na 250 miejsc oraz salę posiedzeń na 

70 miejsc. Ponadto przy MGOK działają kluby i sekcje sportowe oraz młodzieżowa sekcja 

szachowa. Bezpłatnie z pomieszczeń Ośrodka Kultury korzystają Koło Gospodyń Wiejskich 

oraz Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło Borek Wlkp. 

 Swoją siedzibę w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury ma także Biblioteka 

Publiczna w Borku Wielkopolskim. Biblioteka składa się z wypożyczalni dla dorosłych i 

dzieci oraz czytelni. Poza podstawową działalnością statutową, biblioteka prowadzi 

różnorodną działalność kulturalną, pełniąc przy tym liczne funkcje: kształcące, 

wychowawcze, opiekuńczo wychowawcze i kulturalno rekreacyjne. Biblioteka w celu 

popularyzacji czytelnictwa oraz rozbudzania zainteresowań dzieci i młodzieży organizuje m. 

in. różnego rodzaju spotkania autorskie, konkursy plastyczne i rysunkowe, wystawy książek, 

cyklicznie odbywające się głośne czytanie „poczytaj ze mną” oraz lekcje biblioteczne podczas 

wycieczek do szkół i przedszkoli. 

  

 

1.3.4. Działalność organizacji pozarządowych 

Zgodnie z definicją organizacja pozarządowa to organizacja obywatelska (założona 

przez obywateli lub ich organizacje) działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego 

interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku. Organizacje pozarządowe bywają 
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często nazywane trzecim sektorem, bowiem działają obok sektora publicznego i rynkowego. 

Organizacje pozarządowe, w odróżnieniu od organów publicznych a podobnie jak biznes, są 

prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale w odróżnieniu od 

biznesu, a podobnie jak władze publiczne, działają w interesie publicznym a nie prywatnym. 

 W poniższej tabeli wymienione zostały organizacje pozarządowe prowadzące swą 

działalność na terenie gminy Borek Wielkopolski. 

 

Tabela 17 Organizacje pozarządowe w gminie Borek Wielkopolski 

Organizacje pozarządowe 

Stowarzyszenia, grupy formalne i inne 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Przyrodnicze 

„BOREK” 

Kurkowe Bractwo Strzeleckie Borek Wlkp. 

Uczniowski Klub Jeździecki „DŻAMAJKA” M-G Koło LOK Borek Wlkp. 

Szkolne Koło LOK Borek Wlkp. Ognisko PTTK „KOSMOS” Borek Wlkp. 

Klub Seniora w Borku Wlkp. Koło Kopa Sportowego Borek Wlkp. 

Klub Hodowców Gołębi Rasowych Borek 

Wlkp. 

Polski Związek Gołębi Pocztowych 

Sekcja Borek Wlkp. 

Młodzieżowe Koło Filatelistów Borek Wlkp. Polski Związek Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów w Borku Wlkp. 

Polski Związek Wędkarski Koło Borek 

Wlkp. 

Związek Bojowników o Wolność i 

Demokrację Koło Borek Wlkp. 

LZS Koło Borek Wlkp. XIV Drużyna Harcerska Wycisłowo 

Kluby sportowe 

Uczniowski Klub Sportowy Borek Wlkp. LKS „WISŁA” Borek Wlkp. 

Ochotnicze Straże Pożarne 

OSP Borek Wlkp. OSP Siedmiorogów Pierwszy 

OSP Bolesławów OSP Siedmiorogów Drugi 

OSP Bruczków OSP Skoków 

OSP Jeżewo OSP Strumiany 

OSP Karolew OSP Studzianna 

OSP Wycisłowo OSP Zalesie 

OSP Zimnowoda  

Zespoły śpiewacze 
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Zespół Regionalny „Borkowiacy” Zespół Ludowy „Studzianna” 

Koło Śpiewacze „Jutrzenka”  

Koła Gospodyń Wiejskich 

KGW Borek Wlkp. KGW Bolesławów 

KGW Celestynów KGW Skoków 

KGW Bruczków  

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Borku Wielkopolskim 

 

1.3.5. Identyfikacja problemów zlokalizowanych w sferze 

społecznej 

W wyniku przeprowadzonej analizy sfery społecznej zostały zidentyfikowane 

następujące problemy dotykające tą sferę: 

 wysoki wskaźnik liczby osób korzystających z pomocy społecznej; 

 ubóstwo niepełnosprawność i bezrobocie jako główne przyczyny udzielania pomocy 

społecznej; 

 dysfunkcje oraz zagrożenie wzrostem zachowań patologicznych związane z 

bezrobociem i ubóstwem; 

 niedobory infrastruktury i wyposażenia w instytucjach zajmujących się polityka 

społeczną; 

 niedobory środków finansowych na realizację planów w zakresie rekreacji i kultury; 

 duży udział kobiet i osób młodych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych; 

 niski poziom wykształcenia osób pozostających bez pracy; 

 duży udział liczby osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności; 

 starzenie się społeczeństwa (systematyczny spadek ilości osób w wieku 

przedprodukcyjnym oraz wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym); 

 ujemne saldo migracji w ostatnich dwóch latach; 

 niewystarczająca oferta w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego, rekreacji i 

sportu; 

 opuszczanie miasta szczególnie przez osoby z wyższym wykształceniem; 

 brak atrakcyjnej oferty ze strony miasta dla ludzi młodych, co przyczynia się do 

osłabienia więzi emocjonalnych z miastem. 

 



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Borek Wielkopolski na lata 2011 – 2020 

48 

 

2. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW NA 

POZIOMIE MIASTA, GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA 

 

2.1. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 

do  roku 2020 

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020 określa cele 

rozwojowe dla Województwa Wielkopolskiego. Cele te wynikają nie tylko z aktualnej oceny 

sytuacji społeczno – gospodarczej w województwie, oraz z analizy strategicznej, w tym 

analizy SWOT. Konstrukcja struktury celów uwzględnia także dorobek programowy jaki 

dotąd powstał lub powstaje na poziomach: wspólnotowym, krajowym, regionalnym i 

lokalnym. Strategia dotyczy obszarów, zagadnień, które są przedmiotem interwencji 

publicznej, formułuje cele dla działań podmiotów publicznych Strategia proponuje cele, 

logicznie i hierarchicznie ułożone, uwzględniające wszystkie potencjalne możliwości ich 

osiąganie zależne od interwencji publicznej. Strategia jest nie tylko narzędziem jednoczenia 

kompetencji i zamierzeń podmiotów wewnętrznych ale także instrumentem wywierania 

nacisku na publiczne podmioty zewnętrzne tak, by swe interesy na obszarze Wielkopolski 

realizowały zgodnie ze strategią regionalną. 

W Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020 została określona 

wizja i misja rozwoju województwa.  

Wizja:  „Wielopolska powinna być regionem zintegrowanym i konkurencyjnym” 

Misja: „Skupienie wszystkich podmiotów publicznych działających na rzecz wzrostu 

konkurencyjności regionu i poprawy warunków życia mieszkańców; uzyskanie 

efektu synergii poprzez stworzenie spójnej koncepcji wykorzystania środków 

publicznych.” 

W strategii sformułowane zostało drzewo celów. Jako cel generalny wyznaczono: 

„Poprawę jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz 

sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia  mieszkańców”. 

 Takie ujęcie celu generalnego oznacza, iż realizacja poszczególnych celów – 

strategicznych i operacyjnych jest podporządkowana celowi generalnemu. Zapewnia to 
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ponadto spójność Strategii z polityką spójności Unii Europejskiej, ze Strategią Lizbońską 

oraz z Narodowym Planem Rozwoju. 

 Aby dążyć do realizacji określonych założeń wyodrębniono cztery cele strategiczne, 

którym przypisano cele operacyjne. Są to: 

Cel strategiczny 1. Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku – poprawa jakości 

przestrzeni oraz poziomu wyposażenia w infrastrukturę, tworzenie spójnego systemu poprzez 

rozbudowę i modernizację infrastruktury komunikacyjnej, technicznej i społecznej. 

Cel operacyjny 1.1. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami 

przyrodniczymi; 

Cel operacyjny 1.2. Wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z otoczeniem; 

Cel operacyjny 1.3. Wzrost znaczenia i zachowanie dziedzictwa kulturowego; 

Cel operacyjny 1.4. Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej; 

Cel operacyjny 1.5. Przygotowanie i racjonalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych; 

Cel operacyjny 1.6. Wzmocnienie regionotwórczych funkcji aglomeracji poznańskiej jako 

ośrodka metropolitalnego o znaczeniu europejskim; 

Cel operacyjny 1.7. Wielofunkcyjny rozwój ośrodków subregionalnych i lokalnych; 

Cel operacyjny 1.8. Restrukturyzacja obszarów o niewłaściwym potencjale rozwojowym. 

 

Cel strategiczny 2. Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych 

województwa – działania zmierzające do zwiększenia efektywności wykorzystania potencjału 

rozwojowego Wielkopolski poprzez działania ukierunkowane na specyficzne potrzeby. 

Cel operacyjny 2.1. Wzmocnienie gospodarstw rolnych oraz gospodarki żywnościowej; 

Cel operacyjny 2.2. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw; 

Cel operacyjny 2.3. Wzrost udziału nauki i badań w rozwoju regionu; 

Cel operacyjny 2.4. Zwiększenie udziału usług turystycznych i rekreacji w gospodarce 

regionu. 

 

Cel strategiczny 3. Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia – realizacja 

tego celu ma służyć poprawie jakości, zwiększeniu różnorodności i większemu dostosowaniu 

do potrzeb systemu edukacyjnego, przy jednoczesnym promowaniu tworzenia miejsc pracy, 

przy wykorzystaniu wszystkich możliwych środków dostępnych w ramach interwencji 

publicznej. 

Cel operacyjny 3.1. Ograniczanie barier w dostępie do edukacji; 

Cel operacyjny 3.2. Poprawa jakości oraz wzrost różnorodności form kształcenia; 
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Cel operacyjny 3.3. Rozwój przedsiębiorczości i promocja samozatrudnienia; 

Cel operacyjny 3.4. Poprawa organizacji rynku pracy. 

 

Cel strategiczny 4. Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego – działania obejmujące 

takie elementy jak zdrowie, opieka społeczna, przeciwdziałanie patologiom, zwiększanie 

bezpieczeństwa we wszystkich jego formach, przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym 

wspieranie integracji społecznej oraz umacnianie tożsamości regionalnej i narodowej 

zmierzające do osiągnięcia lepszego poziomu spójności społecznej. 

Cel operacyjny 4.1. Poprawa sytuacji demograficznej oraz stanu zdrowia mieszkańców 

Cel operacyjny 4.2. Poprawa warunków mieszkaniowych 

Cel operacyjny 4.3. Rozwój usług socjalnych 

Cel operacyjny 4.4. Wzrost bezpieczeństwa 

Cel operacyjny 4.5 Ograniczenie skali patologii oraz wykluczeń społecznych 

Cel operacyjny 4.6. Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego 

Cel operacyjny 4.7. Wzrost udziału sportu i rekreacji w życiu mieszkańców regionu. 

 Zaplanowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Borek Wielkopolski na 

lata 2011 – 2020 działania wpisują się w cele Strategii Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020 oraz służą realizacji wyżej wymienionych celów. 

Większość zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach niniejszego programu 

wpisuje się w cel strategiczny 1 gdyż zakłada poprawę jakości infrastruktury technicznej i 

społecznej.  Jednym z zaplanowanych do realizacji działań jest wdrażanie programu 

zakładającego organizację szkoleń dla różnych grup osób. Działanie to przyczynia się do 

realizacji 3 i 4 celu Strategii. Spójność z celem 4 – Wzrost spójności i bezpieczeństwa 

społecznego – wykazuje także projekt zakładający instalację systemu monitoringu 

miejskiego.   

 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego jest elementem większego systemu 

programowania co sprawia że jest ona zharmonizowana z innymi dokumentami, w 

szczególności z Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007 – 2013, Narodową Strategią 

Rozwoju Regionalnego oraz nowymi kierunkami polityk spójności Unii Europejskiej, w tym 

przede wszystkim ze Strategią Lizbońską. Zatem Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 

Borek Wielkopolski na lata 2011 -2020 wpisując się w cele Strategii, jest także zgodny ze 

wskazanymi dokumentami o szerszym zasięgu. 
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2.2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 

lata 2007 – 2013 

Celem głównym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 

– 2013 jest „Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu 

konkurencyjności i zatrudnienia”. Program jest instrumentem realizującym działania 

prowadzące do zmniejszania dysproporcji gospodarczych, społecznych i terytorialnych na 

terenie Wielkopolski. Obszar interwencji Programu wynika ze Strategii rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego do roku 2020. Jego zakres ograniczony jest listą priorytetów 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Struktura Programu – liczba i zakres 

priorytetów, ich pola interwencji, poprzez które program jest realizowany – wynika także z 

polityk wspólnotowych określonych w Strategii Lizbońskiej. 

 Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski skutkujące wzrostem 

konkurencyjności oraz odpowiednią liczbą nowych miejsc pracy wymaga realizacji 

następujących celów szczegółowych: 

 Poprawa warunków inwestowania, 

 Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców, 

 Wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu. 

 Cele szczegółowe realizowane są przez priorytety oraz określone w nich obszary 

interwencji i projekty. Priorytety te to: 

 konkurencyjność przedsiębiorstw; 

 infrastruktura komunikacyjna; 

 środowisko przyrodnicze; 

 rewitalizacja obszarów problemowych; 

 infrastruktura dla kapitału ludzkiego; 

 turystyka i środowisko kulturowe; 

 pomoc techniczna. 

 Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Borek Wielkopolski na lata 2011 – 

2020  wpisują się w priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych, którego głównym 

celem jest restrukturyzacja obszarów problemowych na rzecz wzrostu i zatrudnienia. 

Obejmuje on dwa pola interwencji: odnowę miast lub ich części oraz zdegradowanych 

obszarów poprzemysłowych i powojskowych. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Borek 
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Wielkopolski na lata 2011 – 2020  zakłada restrukturyzację zdegradowanych obszarów miasta 

i wykazuje się spójnością z Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 

2007 – 2013 zarówno w zakresie diagnozy obszarów problemowych, jak i strategii odnowy 

tych obszarów. 
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2.3. Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Borek Wielkopolski 

Jedną z podstaw tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Borek 

Wielkopolski na lata 2011 – 2020 jest Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Borek 

Wielkopolski. W Strategii określone zostały cele strategiczne rozwoju miasta i gminy oraz 

wyodrębnione w ich ramach cele operacyjne: 

1. Rozwój przedsiębiorczości: 

 Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego na terenie miasta; 

 Rozbudowa infrastruktury technicznej niezbędnej dla rozwoju 

przedsiębiorczości; 

 Aktywizacja terenów inwestycyjnych; 

 Kreowanie dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości. 

2. Podnoszenie jakości życia mieszkańców: 

 Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego; 

 Podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców gminy; 

 Współpraca z gminą partnerską z zagranicy; 

 Aktywne budowanie rynku pracy; 

 Kreowanie aktywnego stylu życia, stworzenie możliwości rekreacji i 

wypoczynku dla mieszkańców. 

3. Wspomaganie rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno – spożywczego: 

 Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury technicznej na terenach wiejskich; 

 Zmniejszenie bezrobocia na terenach wiejskich; 

 Rozwój gospodarstw. 

 Zaplanowane do realizacji projekty w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Borek Wielkopolski na lata 2011 – 2020 wpisują się także w cele Strategii Rozwoju 

Gminy i Miasta Borek Wielkopolski. 

Zaplanowane do realizacji projekty w ramach niniejszego Programu w szczególności wpisują 

się w założenia 1 i 2 celu operacyjnego Strategii. Przewidziane do zrealizowanie działania 

bowiem przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców, w szczególności poprzez 

kreowanie aktywnego stylu życia, tworzenie możliwości rekreacji i wypoczynku dla 

mieszkańców, aktywne budowanie rynku pracy, organizację sprawnego układu 
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komunikacyjnego na terenie miasta, rozbudowę infrastruktury technicznej oraz tworzenie 

sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. 
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2.4. Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 

Borek 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i 

Gminy Borek wyznacza następujące cele rozwoju: 

1. Racjonalne korzystanie z zasobów środowiska przyrodniczego przyjmując jako 

naczelną zasadę – ekorozwój; 

2. Stworzenie warunków do realizacji inicjatyw gospodarczych mieszkańców 

(działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej); 

3. Ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej jako bazy produkcji zdrowej żywności; 

4. Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę wyposażenia 

poszczególnych miejscowości i całej gminy w obiekty i urządzenia infrastruktury 

technicznej i społecznej; 

5. Zwiększenie powierzchni zalesionych, zadrzewionych i zakrzewionych, w tym jako 

elementu kształtowania krajobrazu; 

6. Stworzenie podstaw do rozwoju turystyki poprzez wykorzystanie lokalnych tradycji i 

występujących walorów przyrodniczych i kulturowych; 

7. Poprawa układu komunikacyjnego poprzez podniesienie parametrów dróg oraz 

wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza ścisłą zabudowę; 

8. Zabezpieczenie terenów pod zabudowę oraz określenie zasad przeznaczania i 

zagospodarowania tych terenów; 

9. Utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i likwidacja zagrożeń w 

drodze stałego monitoringu.  

W wyżej wymienione cele wpisują się także projekty i zadania przewidziane do 

realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Borek Wielkopolski na lata 

2011 – 2020. 

Zaplanowane do realizacji w ramach LPR takie projekty jak budowa hali 

środowiskowo sportowej wraz z zapleczem noclegowym oraz bazą szkoleniowo 

konferencyjną czy budowa baseny, toru kartingowego, przebudowa strzelnicy wpisują się w 4 

cel rozwojowy Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta i Gminy Borek – Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę 
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wyposażenia poszczególnych miejscowości i całej gminy w obiekty i urządzenia 

infrastruktury technicznej i społecznej. 
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2.5. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Borek 

Wielkopolski 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Borek Wielkopolski formułuje cele 

ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaje działań proekologicznych i harmonogram ich 

realizacji oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów (mechanizmy prawno – ekonomiczne i 

środki finansowe). Program określa następujące cele szczegółowe (w ramach celów 

szczegółowych wyodrębnione zostały cele operacyjne): 

1. Ograniczenie emisji substancji i energii: 

 Osiągnięcie lepszej jakości wód w zakresie badanych parametrów; 

 Osiągnięcie lepszej jakości powietrza; 

 Ograniczenie hałasu i oddziaływania pola elektromagnetycznego do 

obowiązujących norm; 

 Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska (NZS). 

2. Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego i krajobrazu: 

 Ochrona przyrody i krajobrazu z uwzględnieniem wymogów UE; 

 Zwiększenie lesistości powiatu do 20%; 

 Ochrona gleb; 

 Ochrona zasobów surowcowych i ich racjonalne wykorzystanie.  

3. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem: 

 Ograniczenie materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności oraz 

zwiększenie retencji wody w środowisku; 

 Wykorzystanie energii odnawialnej do 7,5%; 

 Usprawnienia zarządzania środowiskiem. 

4. Zwiększenie aktywności obywatelskiej i wyższy stan świadomości ekologicznej 

społeczeństwa: 

 Większa aktywność społeczeństwa na rzecz środowiska; 

 Wyższa świadomość ekologiczna społeczeństwa.  

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Borek Wielkopolski na lata 2011 - 2020 

wpisuje się w wyżej wymienione cele. Wszystkie zaplanowane w ramach LPR projekty 

realizowane będą z uwzględnieniem norm ochrony środowiska i nie będą w żaden sposób 

negatywnie oddziaływać na środowisko. 
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3. ZAŁOŻENIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI   

MIASTA BOREK WIELKOPOLSKI NA LATA 2011 - 2020 

 

3.1.   Okres realizacji programu rewitalizacji 

Okres realizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Borek 

Wielkopolski  został ustalony na lata 2011 – 2020. Wyznaczony okres jest wystarczający do 

realizacji wszystkich zaplanowanych działań inwestycyjnych. Nie oznacza to jednak, iż po 

tym terminie nie będą podejmowane żadne działania rewitalizacyjne. Zaplanowany system 

monitoringu i ewaluacji Programu Rewitalizacji pozwoli na dokonywanie systematycznej 

oceny skuteczności podejmowanych działań i oceny sytuacji zarówno na obszarze 

rewitalizowanym, jak i na terenie całego miasta. Jeśli w związku z przeprowadzaną analizą 

zaistnieje konieczność aktualizacji niniejszego programu, najprawdopodobniej konieczna 

będzie także zmiana przyjętego horyzontu czasowego. 
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3.2. Charakterystyka obszaru wyznaczonego do 

rewitalizacji wraz z uzasadnieniem wyboru 

 

I. Nazwa obszaru 

Obszar dysfunkcyjny - Borek 

II.  Zasięg obszaru 

Wyznaczony w wyniku analizy wskaźnikowej obszar ograniczony jest od północy ulicami: 

Mickiewicza, Słowackiego i Zdzieską, od zachodu ulicami: Jeżewską i Dworcową, od 

południa ulicami: Głosiny, Powstańców Wielkopolskich, natomiast od wschodu ulicą Zdzież. 

Granice wyznaczonego do rewitalizacji obszaru prezentuje poniższa mapka. 

 

  

III. Charakterystyka obszaru 

Wyznaczony do rewitalizacji obszar zlokalizowany jest w centralnej części miasta. 

Zamieszkuje go 1518 osób. Obszar ze względu na swoje położenie charakteryzuje się zwartą 

zabudową. Przez obszar przebiega droga wojewódzka nr 438. Duże natężenie ruchu oraz zły 

stan techniczny dróg powodują znaczne utrudnienia w przemieszczaniu się w obrębie miasta. 

Duże natężenie hałasu, spalin i wibracji to jedna z przyczyn dużego stopnia degradacji 

wskazanego obszaru. 

Na obszarze zlokalizowane są instytucje i obiekty użyteczności publicznej takie jak: 
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 Urząd Miasta i Gminy; 

 Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp.; 

 Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp.; 

 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.; 

 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Borku Wlkp.; 

 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp.; 

 Urząd Pocztowy; 

 Parafia pw. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp.; 

 Stadion Miejski w Borku Wlkp. 

 Kompleks Boisk Sportowych „Orlik 2012” w Borku Wlkp. 

 

Sytuacja społeczno – gospodarcza 

Obszar zamieszkuje 1518 osób, co stanowi 57,39% ogólnej liczby mieszkańców miasta. W 

wyniku przeprowadzonej analizy na obszarze stwierdzono występowanie następujących 

problemów: 

 Duża liczba osób w wieku poprodukcyjnym – wzrost liczebności ludności w wieku 

poprodukcyjnym oraz systematyczny spadek grupy osób młodych – w wieku 

przedprodukcyjnym w długim okresie powoduje występowanie zjawiska starzenia się 

społeczeństwa. Kształtowanie się wskaźnika liczby osób w wieku poprodukcyjnym na 

1000 mieszkańców dla obszaru na tle całego miasta prezentuje poniższy wykres. 
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Duża liczba osób w wieku poprodukcyjnym oraz wynikające z tego starzenie się 

społeczeństwa są zjawiskami wysoce niekorzystnymi z demograficznego punktu 

widzenia. Zjawiska te w dłuższej perspektywie, zarówno w skali ogólnokrajowej jak i 

lokalnej, niosą za sobą negatywne konsekwencje takie jak: zachwianie struktur wieku, 

obciążenie ekonomiczne grupy produkcyjnej grupą nieprodukcyjną, zmniejszanie 

transferów międzygeneracyjnych (fundusze emerytalne), konieczność redukcji 

wydatków społecznych, konieczność poszukiwania oraz importu siły roboczej. 

 Duża liczba osób korzystających z pomocy społecznej – wysoki wskaźnik liczby osób 

korzystających z zasiłków pomocy społecznej jest zjawiskiem niekorzystnym, gdyż 

wynika z niego, iż znaczna część lokalnego społeczeństwa nie radzi sobie na rynku 

pracy, a co za tym idzie nie potrafi pozyskać dochodów na poziomie zapewniającym 

byt sobie i swojej rodzinie. Kształtowanie wskaźnika dla obszaru na tle miasta 

prezentuje poniższy wykres. 

 

 

Bardzo często powodem zaistnienia sytuacji, która zmusza lokalną społeczność do 

korzystania z zasiłków pomocy społecznej jest ubóstwo. Pamiętać należy o tym, iż 

ubóstwo to nie tylko niskie dochody, ale także poczucie marginalizacji i wyłączenia, 

świadomość izolacji od innych ludzi, niezdolność do tworzenia trwałych 

satysfakcjonujacych związków z ludźmi, problemy psychiczne. Skutkami zjawiska 
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ubóstwa są: niski standard życia, pogorszenie stanu zdrowia (także psychicznego), brak 

dostepu do dóbr kultury, miejsc rekreacji i wypoczynku, poczucie poniżenia, 

bezradności, spadek poczucia własnej wartości, wzrost zagrożenia patologiami 

społecznymi (alkoholizm, przestępczość, rozbicie rodziny, przemoc domowa), 

zepchnięcie na margines zycia społecznego. Najbardziej narażone na ubostwo są osoby 

utrzymujące się ze źródeł niezarobkowych (bezrobotni, emeryci, renciści), osoby 

posiadające na utrzymaniu dzieci (zwłaszcza rodziny wielodzietne), rodziny mające na 

utrzymaniu osoby niepełnosprawne.  

Należy zatem podejmować zintegrowane działania mające na celu ograniczenie tego 

niekorzystnego zjawiska poprzez tworzenie miejsc pracy i umozliwienie osobom 

bezrobotnym powrotu na rynek pracy. 

 Wysoki wskaźnik liczby popełnianych przestępstw i wykroczeń – wskaźnik liczby  

przestępstw i wykroczeń stwierdzonych (poza zdarzeniami drogowymi i 

przestępstwami gospodarczymi) razem z czynami karalnymi nieletnich na 1000 

mieszkańców obszaru kształtuje się na wyższym poziomie niż wskaźnik dla całego 

miasta. Sytuację tę zobrazowano na poniższym wykresie. 

 

 

 

Przestępczość jest obecnie poważnym problemem, nie tylko w Borku Wielkopolskim, 

ale także w całym kraju. Związana jest przede wszystkim z upadkiem autorytetów, 
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stanowiących podstawy wychowania w domu rodzinnym, grupie rówieśniczej oraz 

instytucjach zajmujących się edukacją i wychowaniem. 

Należy zatem podejmować działania ukierunkowane na podnoszenie jakości 

kształcenia, podnoszenie poziomu życia rodzin, tworzenie atrakcyjnej oferty spędzania 

wolnego czasu, szczególnie dla młodych ludzi. 

IV. Główne funkcje obszaru 

 mieszkaniowa; 

 administracyjna; 

 handlowo – usługowa; 

 oświatowa; 

 rekreacyjna. 

V. Kryteria wyboru, na podstawie których obszar został uznany 

jako wymagający rewitalizacji 

W celu wyznaczenia obszaru dysfunkcyjnego została przeprowadzona diagnoza obecnej 

sytuacji na terenie Miasta Borek Wielkopolski. Diagnoza ta przeprowadzona została w oparciu 

o analizę wskaźnikową. Z katalogu kryteriów i wskaźników zawartego w „Wytycznych w 

zakresie zasad opracowania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach 

Inicjatywy JESSICA oraz Działania 4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007 – 2013” wybrane i zbadane zostały następujące wskaźniki: 

 Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym na 1000 mieszkańców obszaru – odsetek 

osób w wieku poprodukcyjnym; wiek produkcyjny – mężczyźni: 16 – 65 lat, kobiety: 

16 - 60 lat. 

 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców obszaru – 

uwzględnia osoby, które zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są 

uprawnione do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego; 

 Liczba przestępstw i wykroczeń stwierdzonych (poza zdarzeniami drogowymi i 

przestępstwami gospodarczymi) w tym czyny karalne nieletnich na 1000 mieszkańców 

obszaru – ilość przestępstw i wykroczeń stwierdzonych nie obejmujących zdarzeń 

drogowych oraz przestępstw gospodarczych z uwzględnieniem czynów karalnych osób 

nieletnich, tj. do 17 – tego roku życia. 

 

Wynik przeprowadzonej analizy wskaźnikowej przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 18 Wyniki analizy wskaźnikowej 

Wskaźnik Wartość dla obszaru Wartość dla miasta 

Liczba ludności w wieku 

poprodukcyjnym na 1000 mieszkańców 
163,2 153,5 

Liczba osób korzystających z pomocy 

społecznej na 1000 mieszkańców 
55,27 40,45 

Liczba stwierdzonych przestępstw i 

wykroczeń na 1000 mieszkańców 
11,7 7,94 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Obok analizy wskaźnikowej do wyznaczenia granic obszaru dysfunkcyjnego została 

przeprowadzona wielowymiarowa analiza uwarunkowań charakteryzujących obszar miasta, na 

którą złożyły się następujące elementy: 

 krytyczna analiza dokumentów programowych i strategicznych miasta; 

 wizje lokalne w terenie i identyfikacja stanu istniejącego; 

 konsultacje społeczne; 

 analiza sytuacji społeczno – gospodarczej miasta pod kątem spełniania przesłanek 

rewitalizacji; 

 analiza zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego; 

 uwzględnienie postulatów różnych podmiotów współuczestniczących w procesie 

rewitalizacji poprzedzone ich weryfikacją w trakcie prac nad Programem. 

VI. Cele działań rewitalizacyjnych na obszarze 

 ożywienie społeczno – gospodarcze zdegradowanego obszaru; 

 poprawa wizerunku miasta; 

 wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców; 

 poprawa warunków mieszkaniowych w starej zabudowie; 

 rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej; 

 poprawa warunków prowadzenia i funkcjonowania firm; 

 realizacja projektów i przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu wykluczeniu 

społecznemu, zapobieganiu patologiom i dysfunkcjom społecznym, poprawie sytuacji 
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na lokalnym rynku pracy, aktywizacji gospodarczej lokalnej społeczności. 

VII. Rewitalizacja w sferze przestrzennej 

Problemy w sferze 

przestrzennej 

 zły stan infrastruktury drogowej; 

 słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna; 

 pogarszający się stan terenów zielonych, konieczność ich 

rewitalizacji; 

 występowanie barier architektonicznych utrudniających 

funkcjonowanie osobom starszym i niepełnosprawnym; 

 wysoki stopień degradacji niektórych obiektów 

zabytkowych. 

Zakładane cele w 

sferze przestrzennej 

 poprawa stanu infrastruktury drogowej; 

 likwidacja istniejących barier architektonicznych, a co za 

tym idzie ułatwienie funkcjonowania i samodzielnego 

poruszania się osobom starszym i niepełnosprawnym; 

 poprawa spójności funkcjonalno – przestrzennej obszaru; 

 renowacja obiektów zabytkowych. 

Działania planowane 

w sferze 

przestrzennej 

 zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół i Szkole 

Podstawowej; 

 zagospodarowanie terenów w pasie pomiędzy ul. Sportową 

i ul. Powstańców Wlkp. na cele mieszkaniowe; 

 zagospodarowanie terenów przy ul. Jeżewskiej w okolicy 

firmy BIOPAL; 

 instalacja systemu monitoringu; 

 zagospodarowanie terenów pomiędzy istniejącym 

stadionem a ul. Powstańców Wlkp. 

 rewitalizacja rynku; 

 rewitalizacja zniszczonych obiektów użyteczności 

publicznej. 

VIII. Rewitalizacja w sferze gospodarczej 

Problemy w sferze 

gospodarczej 

 niski poziom aktywności gospodarczej mieszkańców w 

zakresie podejmowania i prowadzenia własnej działalności 
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gospodarczej; 

 mała liczba podmiotów gospodarczych; 

 niski stopień innowacyjności lokalnych przedsiębiorstw; 

 słabo rozwinięty sektor usług rekreacyjnych i 

turystycznych; 

 niewystarczająca promocja w zakresie pozyskiwania 

inwestorów zewnętrznych; 

 brak napływu nowych, dużych inwestycji; 

 zły stan infrastruktury drogowej zmniejszający 

atrakcyjność miasta w oczach potencjalnych inwestorów. 

Zakładane cele w 

sferze gospodarczej 

 tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych dla 

rozwoju przedsiębiorczości; 

 podniesienie atrakcyjności obszaru jako miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej; 

 zwiększenie zróżnicowania usług w mieście. 

Działania planowane 

w sferze 

gospodarczej 

 przeciwdziałanie bezrobociu poprzez organizację szkoleń i 

tworzenie sprzyjających warunków do zakładania i 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz realizację 

projektów przyczyniających się do tworzenia nowych 

miejsc pracy; 

 promocja obszaru jako terenu atrakcyjnego pod względem 

inwestycyjnym. 

X. Rewitalizacja w sferze społecznej 

Problemy w sferze 

społecznej 

 wysoki wskaźnik liczby osób korzystających z pomocy 

społecznej; 

 ubóstwo, niepełnosprawność i bezrobocie jako główne 

przyczyny udzielania pomocy społecznej; 

 dysfunkcje oraz zagrożenie wzrostem zachowań 

patologicznych związane z bezrobociem i ubóstwem; 

 niedobory infrastruktury i wyposażenia w instytucjach 

zajmujących się polityką społeczną; 

 niedobory środków finansowych na realizację planów w 
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zakresie rekreacji i kultury; 

 duży udział kobiet i osób młodych w ogólnej liczbie 

zarejestrowanych bezrobotnych; 

 niski poziom wykształcenia osób pozostających bez pracy; 

 duży udział liczby osób w wieku poprodukcyjnym w 

ogólnej liczbie ludności; 

 starzenie się społeczeństwa (systematyczny spadek liczby 

osób w wieku przedprodukcyjnym oraz wzrost liczby 

mieszkańców w wieku poprodukcyjnym); 

 ujemne saldo migracji w ostatnich dwóch latach; 

 niewystarczająca oferta w zakresie możliwości spędzania 

czasu wolnego, rekreacji i sportu; 

 opuszczanie miasta, szczególnie przez osoby z wyższym 

wykształceniem; 

 brak atrakcyjnej oferty ze strony miasta dla ludzi młodych, 

co przyczynia się do osłabienia więzi emocjonalnych z 

miastem. 

Zakładane cele w 

sferze społecznej 

 zwiększenie aktywności ludzi młodych i kobiet na 

lokalnym rynku pracy; 

 podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych; 

 poprawa sytuacji rodzin przeżywających problemy bytowe 

oraz opiekuńczo – wychowawcze; 

 wzrost aktywności i tożsamości lokalnej mieszkańców; 

 zmniejszenie liczby przestępstw i wykroczeń; 

 zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego; 

 podniesienie jakości życia mieszkańców. 

Działania planowane 

w sferze społecznej 

 tworzenie nowych obiektów infrastruktury sportowo – 

rekreacyjnej; 

 tworzenie nowych, ciekawych form aktywnego spędzania 

wolnego czasu; 

 poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, m. in. poprzez 

instalację systemu monitoringu wizyjnego; 
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 wdrażanie programu integracji mieszkańców oraz wsparcia 

dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 organizacja imprez kulturalnych. 

 

 

 

 

3.3. Projekty zaplanowane do realizacji w ramach 

Lokalnego  Programu Rewitalizacji 

Przeprowadzone konsultacje społeczne z potencjalnie zainteresowanymi 

rewitalizacją podmiotami wyłoniły grupę projektów kluczowych dla osiągnięcia zakładanych 

celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Borek Wielkopolski na lata 2011 – 2020. 

Projekty, które zostały opisane poniżej, zostały uznane za kluczowe i szczegółowo opisane w 

niniejszym opracowaniu ze względu na ich kluczowy kompleksowy charakter obejmujący 

działania w sferach przestrzennej, gospodarczej i społecznej. 
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Tytuł projektu 

„Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej  

z zapleczem i zagospodarowaniem terenu” 

Podprojekt 1 

Budowa środowiskowej hali sportowej 

Podmioty zaangażowane w realizację projektu 

Gmina Borek Wlkp., Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  Borek Wlkp. 

Lokalizacja projektu 

Borek Wlkp. ul. Dworcowa – wolne działki w okolicy Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej 

Cel projektu 

Główne cele projektu to: 

 stworzenie nowego obiektu infrastruktury sportowej;  

 stworzenie miejsca organizacji zawodów i imprez sportowych; 

 stworzenie miejsca organizacji koncertów i widowisk; 

 poszerzenie oferty w zakresie możliwości spędzania wolnego czasu, rekreacji i 

sportu; 

 poprawa dostępności do obiektów infrastruktury sportowej; 

 ożywienie społeczności lokalnej w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego; 

 stworzenie w ramach hali gabinetu rehabilitacyjnego oraz salonu odnowy 

biologicznej, z którego będą mogły korzystać osoby starsze; 

 utworzenie nowych miejsc pracy. 

Opis projektu 

Projekt polegał będzie na budowie hali sportowo-widowiskowej - obejmował będzie 

projekty: architektoniczny, konstrukcyjny wod.- kan., instalatorski (instalacje sanitarne, 

elektryczne, a także ukł. komunikacyjnego, projekt zieleni, oraz wnętrz i kolorystyki). 

Zaprojektowana hala o wymiarach: dł. L= 45,00 m i szer. B= 28,00 m będzie miała układ 

jednoprzęsłowy z dźwigarami łukowymi z drewna. Budynek będzie obiektem jedno i 

dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym z widownią, wykonanym w technologii 
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tradycyjnej. W ramach projektu planuje się także stworzenie parkingu, który obejmował 

będzie 32 stanowiska dla samochodów osobowych, 2 stanowiska dla osób 

niepełnosprawnych, 3 stanowiska dla autokarów. W ramach projektu zaprojektowano także 

zieleń wysoką, szczególnie liściastą oraz zieleń niską, która podniesie walory krajobrazowe 

działki i okolicy.  

Harmonogram realizacji projektu 

2012 - 2013 

Wartość projektu 

10 000 000,00 zł 

Podprojekt 2 

Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego przy hali sportowej 

Podmioty zaangażowane w realizację projektu 

Gmina Borek Wlkp., Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  Borek Wlkp. 

Lokalizacja projektu 

Borek Wlkp., ul. Dworcowa 59 

Cel projektu 

Głównym celem projektu jest stworzenie bazy noclegowej na potrzeby organizacji 

zgrupowań sportowych. Budowa zaplecza noclegowego przy hali sportowej pozwoli na 

organizowanie na tym terenie dużych imprez sportowych, turniejów i zawodów z 

możliwością zapewnienia noclegów zawodnikom z odległych miejscowości. 

Opis projektu 

Projekt polegał będzie na modernizacji budynku przy ul. Dworcowej 59  

w Borku Wlkp. i jego adaptacji na cele szkolnej bazy noclegowej. Inwestycja obejmowała 

będzie projekty: architektoniczny, konstrukcyjny, instalacji wod.- kan. oraz instalacji 

elektrycznej. Budynek po zmianie przeznaczenia stanie się elementem funkcjonalnym 

zespołu szkolnego, a zatem składnikiem zagospodarowania terenów szkolnych. 

Harmonogram realizacji projektu 

2012 - 2013 
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Wartość projektu 

1 500 000,00 zł 

Podprojekt 3 

Stworzenie centrum konferencyjnego w hali widowiskowo - sportowej 

Podmioty zaangażowane w realizację projektu 

Gmina Borek Wlkp., Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Borek Wlkp. 

Lokalizacja projektu 

Borek Wlkp., ul. Dworcowa – hala sportowa 

Cel projektu 

Celem projektu jest stworzenie bazy szkoleniowo – konferencyjnej i organizacja szkoleń 

oraz kursów dla osób długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Opis projektu 

Realizacja projektu polegać będzie na zagospodarowaniu sali w nowej  hali  widowiskowo – 

sportowej na potrzeby centrum szkoleniowo – konferencyjnego. Projekt obejmuje zakup i 

instalację niezbędnego wyposażenia. W ramach projektu planuje się także organizację 

szkoleń i kursów dla osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

Harmonogram realizacji projektu 

2013 

Wartość projektu 

100 000,00 zł 
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Tytuł projektu 

Budowa Osiedla Powstańców Wlkp. 

Podmioty zaangażowane w realizację projektu 

Gmina Borek Wlkp. 

Lokalizacja projektu 

Grunty będące własnością Gminy Borek Wlkp. i prywatne w pasie pomiędzy ul. Sportową 

i ul. Powstańców Wlkp. 

Cel projektu 

Celem projektu jest uzbrojenie terenów w pasie pomiędzy ul. Sportową i ul. Powstańców 

Wlkp. i w konsekwencji zasiedlenie wskazanego terenu. 

Opis projektu 

Projekt polega na uzbrojeniu terenów w pasie pomiędzy ul. Sportową i ul. Powstańców 

Wlkp. oraz budowie infrastruktury drogowej na wskazanym terenie. 

Harmonogram realizacji projektu 

2012 - 2020 

Wartość projektu 

50 000 000,00 zł 
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Tytuł projektu 

Budowa otwartego basenu 

Podmioty zaangażowane w realizację projektu 

Gmina Borek Wlkp., firma BIOPAL 

Lokalizacja projektu 

Teren przy ul. Jeżewskiej w okolicy firmy BIOPAL 

Cel projektu 

Główne cele projektu to: 

 stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców Borku Wlkp.; 

 poszerzenie oferty w zakresie możliwości spędzania wolnego czasu, rekreacji i 

sportu; 

 poprawa dostępności do obiektów infrastruktury rekreacyjno - sportowej; 

 ożywienie społeczności lokalnej w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego; 

 zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży. 

Opis projektu 

Projekt polegał będzie na budowie otwartego basenu sportowo – rekreacyjnego. Oprócz 

budowy głównej niecki basenu z podgrzewaną wodą i zjeżdżalniami, planuje się także 

budowę brodzika dla dzieci. Do podgrzewania wody wykorzystywane będą nadwyżki 

ciepła powstające w sąsiadującej z obiektem firmie BIOPAL, wynikające ze specyfiki 

prowadzonej w niej produkcji. Inwestycja obejmuje także zagospodarowanie terenu 

bezpośrednio przy basenie i utworzenie na terenie obiektu: przebieralni, kompleksu 

gastronomicznego, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego.  

Harmonogram realizacji projektu 

2017 

Wartość projektu 

500 000,00 zł 
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Tytuł projektu 

Rozbudowa przedszkola samorządowego 

Podmioty zaangażowane w realizację projektu 

Gmina Borek Wlkp. 

Lokalizacja projektu 

Teren przy obecnie istniejącym przedszkolu samorządowym 

Cel projektu 

Celem projektu jest rozbudowa istniejącego przedszkola samorządowego i utworzenie w 

nowopowstałej części żłobka. Obecnie na terenie Borku Wlkp. brak jest miejsc 

zorganizowanych form opieki dla najmłodszych dzieci. 

Opis projektu 

Projekt polegał będzie na rozbudowie istniejącego przedszkola samorządowego poprzez 

budowę dużej sali. Inwestycja obejmie także remont i modernizację istniejących 

pomieszczeń przedszkola (obiekt wybudowany został pod koniec lat 70 – tych). 

Harmonogram realizacji projektu 

2018 

Wartość projektu 

1 500 000,00 zł 
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Tytuł projektu 

Instalacja systemu monitoringu wizyjnego w centralnej części miasta 

Podmioty zaangażowane w realizację projektu 

Gmina Borek Wlkp. 

Lokalizacja projektu 

Ulice objęte programem rewitalizacji 

Cel projektu 

Instalacja systemu monitoringu wizyjnego ma na celu znaczącą poprawę poziomu 

bezpieczeństwa na terenie dysfunkcyjnego obszaru, co z kolei wpłynąć ma na podniesienie 

jakości życia mieszkańców. Celem projektu jest montaż zintegrowanego systemu 

monitoringu miejskiego, co doprowadzić ma do radykalnego zmniejszenia ilości napadów, 

wybryków chuligańskich, kradzieży, niszczenia mienia, a ponadto ma pozytywnie wpłynąć 

na przestrzeganie zasad ruchu drogowego. System monitoringu miejskiego ma być także 

pomocny w zabezpieczaniu imprez sportowych i kulturalnych oraz służyć ma do szybkiej 

oceny sytuacji na ulicach i skrzyżowaniach, co znacznie ułatwi kierowanie ruchem. 

Opis projektu 

Projekt polegał będzie na instalacji zintegrowanego systemu monitoringu wizyjnego. 

Projekt obejmował będzie wykonanie przyłączy energetycznych, montaż masztów 

antenowych, montaż kamer, utworzenie i wyposażenie centrum monitoringu. 

Harmonogram realizacji projektu 

2018 

Wartość projektu 

1 000 000,00 zł 
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Tytuł projektu 

Rozbudowa i modernizacja strzelnicy LOK 

Podmioty zaangażowane w realizację projektu 

Gmina Borek Wlkp. 

Lokalizacja projektu 

Borek, ul. Zdzież 

Cel projektu 

Celem projektu jest modernizacja zaniedbanej obecnie strzelnicy LOK, promocja 

strzelectwa wśród mieszkańców Borku, organizacja zawodów strzeleckich.  

Opis projektu 

Projekt polegał będzie na modernizacji i rozbudowie strzelnicy LOK. W ramach projektu 

planuje się przeprowadzenie prac modernizacyjnych w istniejącym budynku strzelnicy, 

rozbudowę obiektu, zagospodarowanie terenu, modernizację kulochwytów. 

Harmonogram realizacji projektu 

2015 - 2016 

Wartość projektu 

1 000 000,00 zł 
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Tytuł projektu 

Budowa toru kartingowego 

Podmioty zaangażowane w realizację projektu 

Gmina Borek Wlkp. 

Lokalizacja projektu 

Borek Wlkp. - Teren pomiędzy istniejącym stadionem a ul. Powstańców Wlkp. 

Cel projektu 

Celem projektu jest stworzenie nowego obiektu sportowo – rekreacyjnego. Realizacja 

projektu ma przyczynić się do poszerzenia oferty w zakresie możliwości aktywnego 

spędzania wolnego czasu w mieście.  

Opis projektu 

Projekt polegał będzie na budowie toru kartingowego. Inwestycja obejmuje wybudowanie 

nitki toru, instalację trybuny, ogrodzenie i oświetlenie terenu, budowę parkingu. W ramach 

projektu planuje się także organizację zawodów gokartowych.  

Harmonogram realizacji projektu 

2017 

Wartość projektu 

600 000,00 zł 
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Tytuł projektu 

Rewitalizacja Rynku 

Podmioty zaangażowane w realizację projektu 

Gmina Borek Wlkp. 

Lokalizacja projektu 

Borek Wlkp. - Obszar w granicach ul. Rynek 

Cel projektu 

Celem projektu jest rewitalizacja rynku polegająca na podniesieniu jego atrakcyjności 

przestrzennej i funkcjonalnej jako wizytówki miasta. Modernizacja nawierzchni, likwidacja 

barier architektonicznych oraz budowa odpowiedniej infrastruktury nada rynkowi i 

okolicznym ulicom reprezentacyjnego charakteru. Poprawa estetyki centrum Borku 

Wielkopolskiego ma na celu stworzenie atrakcyjnego miejsca, które będzie chętnie 

odwiedzane przez mieszkańców miasta i osoby przyjezdne. 

Opis projektu 

Projekt polegający na rewitalizacji rynku obejmie remont płyty rynku, modyfikację w 

zakresie infrastruktury drogowej, stworzenie bazy dla rozwoju małej gastronomii (w tym 

tzw. ogródków sezonowych). 

Harmonogram realizacji projektu 

2016 

Wartość projektu 

1 500 000,00 zł 
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Tytuł projektu 

Rozbudowa Kliniki Weterynaryjnej „Mencel – Vet” 

Podmioty zaangażowane w realizację projektu 

PHU „Mencel – VET” Usługi Sanitarno - Weterynaryjne 

Lokalizacja projektu 

ul. Rynkowa 2 

Cel projektu 

Pozyskanie powierzchni w obiekcie administracyjnym na realizację szkoleń oraz 

prowadzenie praktyk uczniowskich i studenckich. 

Zaznaczone w celu projektu szkolenia związane są m. in. z możliwością przygotowania 

osób współpracujących przy zadaniach związanych z ochroną zdrowia zwierząt i 

monitoringu chorób zakaźnych. 

Opis projektu 

Wykonanie nadbudowy nad obecnie istniejącym obiektem spełniającym funkcję 

administracyjno – recepcyjne., usytuowanym na posesji od strony ul. Wąskiej. 

Harmonogram realizacji projektu 

2013  

Wartość projektu 

150 000,00 zł 
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Tytuł projektu 

Centrum Handlowo - Usługowe 

Podmioty zaangażowane w realizację projektu 

Firma handlowa – Piotr Dopierała 

Lokalizacja projektu 

ul. Rynek 21 Borek Wlkp.  

Cel projektu 

Celem projektu jest stworzenie Centrum handlowo – usługowego celem skupienia w jednym 

miejscu większej liczby różnego rodzaju instytucji i podmiotów. Centrum ma służyć 

podniesieniu jakości życia lokalnej społeczności oraz utworzeniu nowych miejsc pracy a co 

za tym idzie poprawie sytuacji na lokalnym rynku pracy. 

Opis projektu 

Projekt polega na rozbudowie istniejącej powierzchni handlowej i budowie nowych 

stanowisk, gabinetów, biur, itp. 

Harmonogram realizacji projektu 

2013 - 2018 

Wartość projektu 

800 000,00 zł 
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Tytuł projektu 

Kompleksowy program integracji społecznej mieszkańców oraz wsparcia dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Podmioty zaangażowane w realizację projektu 

Gmina Borek Wlkp. 

Lokalizacja projektu 

Borek Wielkopolski 

Cel projektu 

Celem projektu jest rozwiązywanie problemów społecznych występujących w Borku 

Wielkopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Projekt zakłada kompleksowe podejście do spraw rodziny i jej 

najważniejszych potrzeb. 

Opis projektu 

Program obejmuje: 

 organizację szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego dla osób 

bezrobotnych, w tym szczególnie długotrwale bezrobotnych; 

 realizację programów edukacyjnych, sportowych i kulturalnych dla dzieci i 

młodzieży, ukierunkowanych również na eliminowanie skutków doświadczania 

problemów życiowych rodziny; 

 realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla młodzieży szkolnej 

nastawionych na wyrównywanie szans edukacyjnych, w tym promowanie i 

rozwijanie uzdolnień 

 inicjowanie i rozwijanie programów edukacyjno - wychowawczych ze szczególnym 

naciskiem na profilaktykę uzależnień; 

 organizowanie i udzielanie poradnictwa prawnego, psychologicznego i wsparcia 

emocjonalnego dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

 rozwój form współpracy środowisk działających na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych; 

 organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych. 
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Działania podejmowane w ramach programu skupiać się będą na przeciwdziałaniu 

problemom społecznym oraz eliminowaniu już istniejących. Grupy społeczne, które 

zostaną objęte wsparciem to przede wszystkim osoby zagrożone lub dotknięte 

wykluczeniem społecznym lub zawodowym. 

Harmonogram realizacji projektu 

2013 - 2017 

Wartość projektu 

500 000,00 zł 

 

 

 

 

3.3. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Lokalnego 

Programu Rewitalizacji 

Priorytetowym celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Borek Wielkopolski 

na lata 2011 – 2020 jest odnowa i wyprowadzenie obszaru dysfunkcyjnego z sytuacji 

kryzysowej a także osiągnięcie stanu zrównoważonego i długofalowego wzrostu społeczno -  

gospodarczego. Cel ten ma charakter długoterminowy. W wyniku realizacji poszczególnych 

działań zaplanowanych w niniejszym programie powstawać będą efekty, których miernikiem 

są oczekiwane wskaźniki. Dzięki wskaźnikom możliwe jest uzasadnienie wiarygodności i 

realności zadań planowanych w ramach LPR. Planowane do osiągnięcia wskaźniki 

podzielone zostały na dwie kategorie: wskaźniki produktu i rezultatu. Produkty są to 

materialne, bezpośrednie efekty realizacji danego przedsięwzięcia mierzone konkretnymi 

wielkościami. Jako rezultaty natomiast rozumieć należy jako korzyści beneficjenta w wyniku 

zakończenia projektów w związku ze zrealizowanymi działaniami. 

Poniżej przedstawione zostały zakładane do osiągnięcia wskaźniki produktu i 

rezultatu w wyniku realizacji postanowień Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Borek 

Wielkopolski na lata 2011 – 2020. Z racji tego, iż na tak długi okres planowania trudno 

określić szczegółowe miary wskaźników, dlatego podane wskaźniki mają charakter 

szacunkowy i mogą ulec zmianie na dalszym etapie realizacji programu. 



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Borek Wielkopolski na lata 2011 – 2020 

83 

 

Tabela 19 Wskaźniki produktu i rezultatu dla LPR 

L. p. Wyszczególnienie 

Wartość 

w roku 

bazowym 

(2011) 

Źródło 

weryfikacji 

wskaźnika 

Wartość w 

roku 

docelowym 

(2020) 

Źródło 

weryfikacji 

wskaźnika  

Wskaźniki produktu 

1. 

Liczba wybudowanych/ 

zmodernizowanych obiektów 

użyteczności publicznej 

0 szt. 
Gmina Borek 

Wlkp. 
6 szt. 

Gmina Borek 

Wlkp. 

2. 

Ilość nowoutworzonych 

obiektów rekreacyjno - 

sportowych 

0 szt. 
Gmina Borek 

Wlkp. 
3 szt. 

Gmina Borek 

Wlkp. 

3. 

Liczba zorganizowanych 

wydarzeń kulturalno – 

rozrywkowych 

0 szt. 
Gmina Borek 

Wlkp. 
20 szt. 

Gmina Borek 

Wlkp. 

4. 
Liczba zorganizowanych 

szkoleń, kursów 
0 szt. 

Gmina Borek 

Wlkp. 
20 szt. 

Gmina Borek 

Wlkp. 

Wskaźniki rezultatu 

1. 
Ilość zrewitalizowanych 

obszarów 
0 szt. 

Gmina Borek 

Wlkp. 
1 szt. 

Gmina Borek 

Wlkp. 

2. 
Liczba utworzonych 

podmiotów gospodarczych 
0 szt. 

Gmina Borek 

Wlkp. 
4 szt. 

Gmina Borek 

Wlkp. 

3. 

Liczba osób biorących udział 

w wydarzeniach kulturalno - 

rozrywkowych 

0 os. 
Gmina Borek 

Wlkp. 
3 000 os. 

Gmina Borek 

Wlkp. 

Źródło: Opracowanie własne 
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4.   PLAN FINANSOWY REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU 

REWITALIZACJI 

Plan finansowy realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Borek 

Wielkopolski na lata 2011 – 2020 obejmuje zidentyfikowane w okresie opracowywania 

programu planowane przedsięwzięcia inwestycyjne. Ze względu na dużą liczbę przedsięwzięć 

możliwych do realizacji oraz długi okres planowania objęty programem, plan finansowy ma 

jedynie charakter szacunkowy. Pojawiające się różnorodne okoliczności społeczno – 

gospodarcze oraz fakt, iż Program Rewitalizacji jest dokumentem koncepcyjnym powodują, 

że wartości poszczególnych projektów jak i terminy ich realizacji mogą ulec zmianie.  

Ze względu na duże potrzeby w zakresie działań rewitalizacyjnych, a także 

ograniczone zasoby finansowe poszczególnych inwestorów, konieczne będzie korzystanie z 

zewnętrznych źródeł finansowania projektów. Jednym z takich źródeł może być inicjatywa 

JESSICA. 

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to inicjatywa 

Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady 

Europy mająca na celu wspieranie rozwoju obszarów miejskich. Założeniem tego instrumentu 

jest umożliwienie wykorzystania części środków unijnych z funduszy strukturalnych w 

postaci zwrotnych inwestycji w projekty dotyczące trwałego rozwoju obszarów miejskich 

oraz ich rewitalizacja, zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i społecznym.  W 

województwie wielkopolskim preferencyjne wsparcie finansowe, inwestorom planującym 

realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych  w ramach inicjatywy JESSICA, oferuje  

Bank Gospodarstwa Krajowego działający jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich. 

Inwestorami mogą być m. in. przedsiębiorcy, miasta, spółki komunalne, wyższe uczelnie. 

Przedmiotem finansowania mogą być inwestycje miejskie na obszarach zdegradowanych 

ujęte w Lokalnych Programach Rewitalizacji, umożliwiające zwrot zainwestowanego kapitału 

i spłatę zaciągniętej pożyczki, ale jednocześnie, ze względu na komponent społeczny, nie 

mające możliwości uzyskania pełnego finansowania komercyjnego.  

Celem inicjatywy jest zapewnienie państwom członkowskim i organom zarządzającym 

dostosowanego do potrzeb rozwiązania w zakresie finansowania projektów dotyczących 

odnowy i rozwoju obszarów miejskich z wykorzystaniem odpowiedniej kombinacji kredytów 

oraz innych produktów finansowych. Oznacza to, że zasoby finansowe mogą być 
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wielokrotnie wykorzystywane w celu wsparcia i przyspieszenia inwestycji na obszarach 

miejskich. 

Poniższa tabela przedstawia szacunkowe wartości projektów zaplanowanych do 

realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Borek Wielkopolski na lata 

2011 - 2020 wraz z informacjami o latach wydatkowania.  
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Tabela 20 Plan finansowy realizacji inwestycji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji (w zł) 

L.p. Nazwa inwestycji 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 - 2020 

1. 
Budowa środowiskowej hali 

sportowej 
------------- 5 000 000,00 5 000 000,00 ------------- ------------- ------------- ------------- 

2. 

Przebudowa i rozbudowa 

budynku komunalnego przy hali 

sportowej 

------------- 750 000,00 750 000,00 ------------- ------------- ------------- ------------- 

3. 

Stworzenie centrum 

konferencyjnego w hali 

widowiskowo - sportowej 

------------- ------------- 100 000,00 ------------- ------------- ------------- ------------- 

4. 
Budowa Osiedla Powstańców 

Wlkp. 
------------- 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 22 500 000,00 

5. Budowa otwartego basenu ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 500 000,00 

6. 
Rozbudowa przedszkola 

samorządowego 
------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 1 500 000,00 

7. 

Instalacja systemu monitoringu 

wizyjnego w centralnej części 

miasta 

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 1 000 000,00 

8. 
Rozbudowa i modernizacja 

strzelnicy LOK 
------------- ------------- ------------- ------------- 500 000,00 500 000,00 ------------- 

9. Budowa toru kartingowego ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 600 000,00 

10. Rewitalizacja Rynku ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 1 500 000,00 ------------- 

11. 
Rozbudowa Kliniki 

Weterynaryjnej „Mencel – Vet” 
------------- ------------- 150 000,00 -------------- ------------- ------------- ------------- 

12. Centrum Handlowo - Usługowe ------------- ------------- 100 000,00 100 000,00 150 000,00 150 000,00 300 000,00 

13. 

Kompleksowy program integracji 

społecznej mieszkańców oraz 

wsparcia dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

------------- ------------- 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
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5.   WDRAŻANIE, SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I 

KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ LOKALNEGO PROGRAMU 

REWITALIZACJI 

 

5.1.    System wdrażania 

Wdrażaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Borek Wielkopolski na lata 

2011 – 2020 zajmować się będzie odpowiedni zespół funkcjonujący w ramach Urzędu Miasta 

i Gminy w Borku Wielkopolskim. Burmistrz Miasta i Gminy Borek Wielkopolski zarządzenie 

powoła zespół ds. rewitalizacji oraz pełnomocnika ds. rewitalizacji. Zespół ds. rewitalizacji 

odpowiedzialny będzie m. in. za dokonywanie w miarę potrzeb aktualizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji, koordynowanie procesu wdrażania LPR, promowanie LPR. 

Pełnomocnik ds. rewitalizacji natomiast pełnił będzie funkcję koordynatowa oraz członka 

zespołu ekspertów. Koordynacją i zarządzaniem pracę zespołu ds. rewitalizacji zajmował się 

będzie Burmistrz Miasta i Gminy Borek Wielkopolski..Burmistrz w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa, po rozpatrzeniu wniosków uczestników procesu rewitalizacji, wydawał 

będzie decyzje, zarządzenia w ramach działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Borek Wielkopolski na lata 2011 - 2020 

zostanie przyjęty w drodze uchwały Rady Miejskiej. W tym samym trybie dokonywane będą 

również ewentualne późniejsze aktualizacje tego dokumentu. Również Radzie Miejskiej 

składane będą okresowe oraz końcowy raport z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Wdrażaniem postanowień Lokalnego Programu Rewitalizacji pośrednio zajmować się 

będą także uczestniczące w procesie rewitalizacji podmioty. Do podmiotów tych oprócz 

Urzędu Miasta I Gminy w Borku Wielkopolskim zaliczyć można także: 

 organizacje pozarządowe; 

 podmioty gospodarcze; 

 mieszkańców Borku Wielkopolskiego; 

 właścicieli nieruchomości położonych na obszarze dysfunkcyjnym; 

 wspólnoty mieszkaniowe; 

 podmioty świadczące usługi z zakresu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych; 

 jednostki wyznaniowe. 
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Jeśli chodzi o Urząd Miasta i Gminy w Borku Wielkopolskim, to w procesie 

wdrażania LPR uczestniczyć będzie nie tylko zespół ds.. rewitalizacji. W strukturze 

organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Borku Wielkopolskim można wskazać także innych 

uczestników procesu rewitalizacji miasta, którzy na zasadzie konsultacji współdziałać będą w 

procesie wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Borek Wielkopolski na lata 

2011 – 2020 i jego okresowej aktualizacji. Są to: 

 Referat Ochrony Środowiska, Architektury, Inwestycji, Gospodarki Gruntami i 

Gospodarki Komunalnej; 

 Referat Finansowy; 

 Stanowisko ds. Promocji Gminy, Wydawnictw, Współdziałania i Kontaktów; 

 Stanowisko ds. Zamówień Publicznych. 

 Niezwykle ważnym aspektem wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest 

zaangażowanie jak największej liczby podmiotów uczestniczących w tym procesie. Dla 

pełnego powodzenia przedsięwzięcia istotnym jest więc, aby aktywnie występowały w nim 

nie tylko podmioty publiczne, ale także jak najliczniej reprezentowani partnerzy społeczni. 

Cenna będzie znajomość zagadnień związanych z lokalnymi problemami społecznymi i 

doświadczenie w ich rozwiązywaniu, jakie mają instytucje trzeciego sektora, natomiast firmy 

prywatne będą mogły wspomóc realizację Programu doświadczeniem w zarządzaniu 

inwestycjami oraz wnieść nowe rozwiązania technologiczne. 

 Istotnym założeniem jest, by realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Borek Wielkopolski na lata 2011 – 2020 doprowadziła do ożywienia społeczno – 

gospodarczego w wyniki wzrostu liczby inwestycji prywatnych towarzyszących inwestycjom 

publicznym. 

 

 

5.2. System monitoringu oraz sposoby oceny Lokalnego 

Programu Rewitalizacji 

   

Proces monitoringu Programu polega na systematycznym zbieraniu i analizowaniu 

ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanego działania jak i całego Programu 

w aspekcie finansowym i rzeczowym. System monitorowania realizacji Programu jest 
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procesem, który ma na celu ukazanie i przeanalizowanie stanu zaawansowania wdrażanych 

projektów oraz ich zgodności z postawionymi założeniami. 

Za monitoring LPR, podobnie jak za jego wdrażanie, odpowiedzialny będzie 

powołany zespół ds. rewitalizacji. . Podstawą systemu monitoringu i oceny realizacji 

programu będzie ciągły dialog pomiędzy wyznaczonymi wcześniej uczestnikami procesu 

rewitalizacji.  

Monitorowanie i ocena stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji będą 

prowadzone na poziomie poszczególnych zadań inwestycyjnych i społecznych oraz na 

poziomie całego dokumentu. 

W trakcie monitoringu oraz oceny postępów w realizacji LPR istotne jest zwrócenie 

szczególnej uwagi na takie elementy jak przebieg realizacji założeń LPR, osiąganie 

założonych wskaźników produktu i rezultatu, finansowy aspekt podejmowanych działań, 

identyfikacja potencjalnych zagrożeń na dalszych etapach realizacji działań 

rewitalizowanych. 

Na podstawie prowadzonego w systemie ciągłym monitoringu oraz wyciąganych z 

niego odpowiednich wniosków dokonywana będzie aktualizacja Programu. Aktualizacje 

LPR, podobnie jak sam Program przyjmowane będą w drodze uchwały Rady Miejskiej w 

Borku Wielkopolskim. Ocena formalna realizacji Programu należeć będzie do Burmistrza 

Miasta i Gminy a finalnie do Rady Miasta i Gminy w Borku Wielkopolskim. Uwagi na temat 

przebiegu realizacji Programu mogą zgłaszać partnerzy społeczni oraz inne zainteresowane 

podmioty. 

Skuteczność i efektywność Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Borek 

Wielkopolski na lata 20111 – 2020 będzie poddawana bieżącej ocenie przez zespół 

zadaniowy a sprawozdania przekazywane będą Burmistrzowi.  

Ewaluacja realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji odbywać się będzie na 

poziomie oceny realizacji poszczególnych działań strategicznych.  Systematyczna ocena 

powinna pozwolić na natychmiastowe adaptowanie planowanych działań lub ich elementów 

do zmieniających się czynników zewnętrznych. 

Efekty działań zaplanowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji mierzone 

będą za pomocą wskaźników produktu i rezultatu. Produkty są to materialne, bezpośrednie 

efekty realizacji przedsięwzięcia mierzone konkretnymi wielkościami. Rezultaty natomiast, to 

korzyści beneficjenta w wyniku zakończenia projektów w związku ze zrealizowanymi 

kompleksowo działaniami. 
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5.3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem 

publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi 

Skutecznej realizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji służyć będzie 

współpraca z organizacjami sektora prywatnego oraz organizacjami pozarządowymi. 

Podstawowymi sposobami inicjowania przedmiotowej współpracy mogą być partnerstwo 

publiczno – publiczne, partnerstwo publiczno – społeczne oraz aktywizowanie i wspieranie 

organizacji pozarządowych. Partnerstwo publiczno – publiczne jest formą finansowania zadań 

i projektów na poziomie gminnym przez koncentrację środków publicznych – gminnych, 

powiatowych, samorządu województwa i pionu administracji rządowej. Partnerstwo 

publiczno – społeczne natomiast jest formą finansowania wydatków na sferę problemów 

społecznych przez długoterminowe zaangażowanie organizacji trzeciego sektora dla 

skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych. 

Osiągnięcie efektów oczekiwanych poprzez realizację inwestycji zawartych w 

Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Borek Wielkopolski na lata 2011 – 2020 wymaga 

dobrej współpracy wszystkich zaangażowanych partnerów (instytucji, partnerów 

indywidualnych, właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców, przedsiębiorców i 

zainteresowanych organizacji pozarządowych). 

Bardzo ważnym elementem w trakcie realizacji Programu jest właściwa komunikacja 

społeczna, pozwalająca na uzyskanie zaangażowania społeczności lokalnej w proces 

rewitalizacji na poszczególnych jego etapach. Ważny jest udział mieszkańców w 

programowaniu oraz podejmowaniu kluczowych decyzji, a także w niektórych wypadkach 

finansowania inwestycji. Podstawą partycypacji w tych procesach jest informacja, która ma 

wyjaśniać mieszkańcom korzyści płynące z realizowanego programu rewitalizacji pomimo 

przejściowych zakłóceń normalnego trybu życia. Dlatego warto ustalić i upublicznić 

harmonogram spotkań zespołu ds. rewitalizacji z partnerami.  

Informacja i promocja realizacji założeń Programu będzie służyła pozyskaniu 

partnerów. Planuje się również zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w 

budowanie aktywnych postaw społecznych. Działania te przyczynią się do pogłębienia 

identyfikacji mieszkańców z ich miastem. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Borek Wielkopolski na lata 2010 – 2020 jak i 

bieżące wiadomości dotyczące przebiegu poszczególnych prac związanych z wdrażaniem, 
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będą udostępnione wszystkim zainteresowanym w formie elektronicznej na stronie 

http://www.borekwlkp.home.pl. 

 

5.4. Konsultacje społeczne 

Elementem niezbędnym do osiągnięcia sukcesu w procesie rewitalizacji jest 

odpowiednie informowanie i udział lokalnej społeczności w podejmowanych działaniach. 

Stąd tez bardzo ważną rolę  w  prawidłowym opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji 

odgrywa przeprowadzenie konsultacji społecznych. Konsultacje te powinny mieć charakter 

ciągły i być przeprowadzane na każdym etapie opracowywania i wdrażania LPR. 

Informowanie społeczeństwa na etapie sporządzania Programu jest niezbędne w celu 

sporządzenia Programu Rewitalizacji będącego odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, 

spełniającego ich oczekiwania i zapewniającego zrównoważony rozwój miasta i jego 

społeczności, niezbędne jest poznanie ich opinii, stanowisk i propozycji. Także na etapie 

wdrażania poszczególnych działań zaplanowanych w Programie niezbędne jest informowanie 

społeczeństwa i uwzględnianie ich opinii. 

Informacje o podjęciu prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Borek Wielkopolski na lata 2011 – 2020 zostały zamieszczone na stronie internetowej 

Urzędu Miasta i Gminy w Borku Wielkopolskim. Pisma zapraszające do zgłaszania 

propozycji działań rewitalizacyjnych zostały rozesłane do podmiotów gospodarczych, które 

mogły stać się potencjalnymi uczestnikami procesu rewitalizacji.   

 

5.5. Public Relations programu rewitalizacji 

Realizacja zadań zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Borek 

Wielkopolski na lata 2011 – 2020 wymaga akceptacji społecznej. Skuteczność 

zaplanowanych w ramach niniejszego dokumentu działań zależy m. in. od reakcji 

społeczności lokalnej na proponowane działania. W związku z tym public relations programu 

rewitalizacji powinno w odpowiedni sposób prezentować przyczyny podjęcia działań, 

spodziewane wskaźniki osiągnięć (produkty, rezultaty), zalety wybranych wariantów 

działania. Public relations programu rewitalizacji bowiem to nie tylko kontakty z prasą czy 

innymi mediami, ale także odpowiedni sposób wprowadzania projektów, organizowanie 
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spotkań z grupami, których dane działanie dotyczy, minimalizacja ewentualnych 

negatywnych efektów planowanych działań. 

Promocję działań realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Borek Wielkopolski na lata 2011 – 2020 i założeń samego programu będzie prowadził Urząd 

Miasta i Gminy w Borku Wielkopolskim. Wszelkie materiały promocyjne będą określać cele 

realizacji poszczególnych zadań w ramach programu, planowane wskaźniki osiągnięć oraz 

źródła finansowania projektów. 

Celem działań związanych z promocją programu jest dotarcie do jak najszerszej grupy 

beneficjentów działań podejmowanych w ramach programu a także instytucji mogących stać 

się partnerami w realizacji inwestycji. Grupami tymi są: 

 mieszkańcy Borku Wielkopolskiego; 

 przedsiębiorcy; 

 organizacje pozarządowe; 

 partnerzy społeczni. 

 W ramach programu Rewitalizacji planuje się podjęcie następujących działań z 

zakresu public relations: 

 zapewnienie bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy 

wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań; 

 zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o 

wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów służących 

rozwojowi regionalnemu dla wszystkich grup docelowych z terenu miasta; 

 zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz 

obowiązujących w tym zakresie procedurach; 

 inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym; 

 zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i 

realizowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w zakresie działań informacyjnych i 

promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia; 

 wykorzystanie nowoczesnych źródeł przekazu i technologii, m.in. takich jak: Internet, 

poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia 

komunikacji między podmiotami uczestniczącymi w realizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. 
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  Wszystkie informacje związane z zakresem podejmowanych zadań i ich ewaluacją w 

ramach realizacji Programu (np. wnioski z przeprowadzonego monitoringu, harmonogramy 

prac, ogłoszenia, komunikaty) planuje się udostępniać zainteresowanym na stronie 

internetowej miasta oraz w witrynach ogłoszeniowych Urzędu. Do działań informacyjnych i 

promocyjnych realizowanego Programu zobowiązane będą również wszystkie podmioty 

zaangażowane w realizację poszczególnych etapów rewitalizacji. Celem wszystkich działań 

podejmowanych w zakresie promocji jest: 

 przekazanie mieszkańcom informacji na temat celów i problemów rewitalizacji miast; 

 wyjaśnienie mieszkańcom korzyści płynących z procesu rewitalizacji, w zamian za 

tymczasowe zakłócenie normalnego rytmu życia i okresowy wysiłek, także 

finansowy; 

 uzyskanie partycypacji społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji – wyrażanie 

własnych opinii, aktywny udział w planowaniu kolejnych działań (zgłaszanie 

projektów), udział w realizacji i finansowaniu niektórych zadań rewitalizacyjnych; 

 pobudzanie mieszkańców i innych partnerów społecznych do przedstawiania własnych 

projektów, które mogłyby być współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

  Szczególnie istotna jest potrzeba kształtowania pozytywnego wizerunku Programu 

Rewitalizacji. Za jego pośrednictwem należy kształtować świadomość w zakresie 

problematyki związanej z rewitalizacją oraz możliwości pozyskania środków pochodzących z 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz 

innych potencjalnych beneficjentów. Aby osiągnąć cele związane z informacją i promocją 

Lokalnego Programu Rewitalizacji będą stosowane m.in. następujące środki i instrumenty: 

 wizytacje projektów, ekspozycje projektów – mogą stanowić skuteczne metody 

prezentacji osiągnięć w zakresie inicjatyw z wykorzystaniem środków unijnych; 

 przeprowadzanie okresowych badań ankietowych; 

 informowanie o projektach i ich promocja przez beneficjentów; 

 oficjalna witryna internetowa miasta – informacje o postępach w realizacji 

poszczególnych projektów będą publikowane na stronie internetowej Borku 

Wielkopolskiego; 

 współpraca z mediami – publikacje prasowe, ogłoszenia. 

Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż odpowiednia promocja i upowszechnianie 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Borek Wielkopolski na lata 2011 – 2020 służy 

promocji miasta jako całości i marketingowi inwestycyjnemu – informacje o planowanych 
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przedsięwzięciach inwestycyjnych i rewitalizacyjnych to ważny sygnał dla potencjalnych 

inwestorów i nowych firm, a także – co nie mniej ważne – dla mieszkańców 

zainteresowanych otwarciem własnej działalności gospodarczej. 
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6.   STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad opracowania programów umożliwiających 

ubieganie się o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA oraz Działania 4.2 Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 zainicjowana została procedura w 

sprawie przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektów 

ujętych w ramach w Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Borek Wielkopolski na lata 

2011 - 2020. Pisma w tej sprawie zostały przesłane do odpowiednich instytucji, tj.: 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Obecnie Miasto i Gmina Borek Wielkopolski oczekuje 

na odpowiedź z wyżej wymienionych organów. 
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7.    PODSUMOWANIE PROGRAMU  

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Borek Wielkopolski na lata 2011 – 2020 ma 

służyć poprawie jakości życia mieszkańców. Aby cel ten został osiągnięty działania 

zaplanowane w ramach Programu zostały głęboko przemyślane, wszechstronnie zaplanowane 

i będą konsekwentnie realizowane. Rewitalizacja jest złożonym, długotrwałym procesem, 

dzięki któremu dokonują się przemiany przestrzenne, społeczne i ekonomiczne. Za główny jej 

cel uznaje się pobudzenie aktywności społeczności lokalnych i stymulowanie współpracy na 

rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego oraz przeciwdziałania zjawiskom wykluczenia 

społecznego. 

W wyniku przeprowadzonej wielopłaszczyznowej analizy w Borku Wielkopolskim 

został wyznaczony obszar dysfunkcyjny, na którym sytuacja w sferach gospodarczej, 

przestrzennej i społecznej kształtuje się na gorszym poziomie niż sytuacja w całym mieście. 

Dlatego też w ramach LPR zaplanowane zostały projekty zlokalizowane na wyznaczonym 

wcześniej obszarze, które mają przyczynić się do wyprowadzenia tego terenu z kryzysowej 

sytuacji. Realizacja wskazanych przedsięwzięć doprowadzić ma do poprawy jakości życia 

mieszkańców, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej oraz zrównoważonego 

rozwoju gospodarczego, zarówno na obszarze dysfunkcyjnym, jak i – poprzez efekt synergii – 

na terenie całego miasta. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Borek Wielkopolski na lata 2011 – 2020 

sporządzony został w celu zapewnienia długofalowego rozwoju Borku Wielkopolskiego. 

Program nie ma zamkniętego charakteru, w miarę pojawiania się nowych propozycji działań 

dokonywane będą aktualizacje niniejszego dokumentu. 
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