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1. Streszczenie
Raport dotyczący delimitacji obszarów zdegradowanych w Mieście Sztum, zwany dalej
„Raportem”, stanowiący dokument wyjściowy do przygotowanego Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022 (LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022),
przedstawia sytuację Miasta Sztum w obszarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym
z uwzględnieniem podziału miasta na jednostki urbanistyczne.
Raport stanowi jednocześnie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.166.2016 Rady Miejskiej
w Sztumie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych
i obszarów rewitalizacji miasta Sztum, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego w dniu 12 maja 2016 r. poz. 1816. Przedmiotowa uchwała, łącznie z Raportem,
była poddana procesowi konsultacji społecznych zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015r.
o rewitalizacji (Dz. U. 2015 r. poz. 1777), zwanej dalej „ustawą”. Opisywana uchwała, jako akt
prawa miejscowego, po jej opublikowaniu w ww. Dzienniku Urzędowym weszła w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, tj. 27 maja 2016 r.
Na podstawie dokonanej delimitacji obszarów zdegradowanych, w ramach Raportu, wskazano
obszar rewitalizacji, który obejmuje jednostkę urbanistyczną nr IV, V oraz VI.W celu
zidentyfikowania powiązań pomiędzy LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022, a dokumentami
strategicznymi i planistycznymi obowiązującymi na terenie Miasta Sztum, przeanalizowano
następujące dokumenty:
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2014-2020,
 Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Sztum
na lata 2014-2020,
 Raport dotyczący delimitacji obszarów zdegradowanych w Mieście Sztum,
 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Sztum.
Przedstawiona Diagnoza obszaru rewitalizacji została dokonana w trzech podsystemach:
 społecznym,
 gospodarczym,
 przestrzennym.
Na podstawie zebranych informacji zidentyfikowano następujące kluczowe problemy:
 Podsystem społeczny:
 Liczba osób uzależnionych od alkoholu na 1000 mieszkańców,
 Liczba osób korzystających ze wsparcia świetlicy socjoterapeutycznej,
 Liczba założonych Niebieskich Kart,
 Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej,
 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia,
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 Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym,
 Liczba przestępstw,
 Podsystem gospodarczy:
 Wysoki udział osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej
w ogólnej liczbie bezrobotnych,
 Poziom dochodów ludności na osobę,
 Podsystem przestrzenny:
 Wysoki udział budynków generujących emisje niskie – jednostka urbanistyczna
VI,
 Wysoki udział budynków nie podłączonych do miejskiej sieci centralnego
ogrzewania,
 Wysoki udział budynków mieszkalnych wymagających remontów w tym
w szczególności remont dachu i elewacji.
Na podstawie zidentyfikowanych problemów, określono następującą wizję obszaru
rewitalizacji:
Sztum to miasto intensywnego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego
z zachowaniem wysokiej jakości przestrzeni publicznej, tworzący przyjazną i atrakcyjną
przestrzeń do życia dla wszystkich jej mieszkańców.
Obszar objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji dla miasta Sztum po przeprowadzeniu
procesów i wdrożeniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest obszarem uzdrowionym
i ożywionym społecznie, gospodarczo, kulturowo, a także przestrzennie z zachowaniem zasady
zrównoważonego rozwoju i walorów środowiskowych.
Dzięki działaniom rewitalizacyjnym zredukowano wykluczenie społeczne i ubóstwo, zwiększyło
się zatrudnienie wśród mieszkańców, nastąpił wzrost aktywności społecznej oraz gospodarczej
wśród osób zamieszkujących obszary poddane procesowi rewitalizacji, co skutkuje także
wzrostem inicjatyw lokalnych.
Na terenie objętym rewitalizacją poprawiła się ̨ jakość życia. Obszar stał się atrakcyjny
pod względem zamieszkania, prowadzenia przedsiębiorczości jak również turystyki - w oparciu
o wykorzystanie lokalnych zasobów. Zrewitalizowana przestrzeń publiczna stała się ̨ przyjazna
dla mieszkańców, turystów oraz inwestorów, pojawiły się nowe punkty usługowe, miejsca
odpoczynku i aktywnego spędzania czasu, a także obiekty integracji miejskiej, w tym
kulturowej, stanowiące przyjazne miejsca spotkań mieszkańców Sztumu.
Wskazano następujące cele strategiczne wraz z przyporządkowanymi im celami operacyjnymi:
 C.S. 1 – Zmniejszenie występowania zjawiska patologii społecznej, wykluczenia
społecznego na terenie rewitalizacji oraz aktywizacja mieszkańców
 C.O. 1.1 – Redukcja występowania patologii społecznych
 C.O. 1.2 – Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
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 C.O. 1.3 – Aktywizacja i integracja mieszkańców
 C.S. 2 – Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców oraz aktywności zawodowej
 C.O. 2.1 – Rozwój lokalnej przedsiębiorczości
 C.O. 2.2 –Zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców obszaru zdegradowanego
 C.S. 3 – Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz poprawa infrastruktury mieszkaniowej
 C.O. 3.1 – Modernizacja oraz stworzenie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych
 C.O. 3.2 –Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i budynków
użyteczności publicznej.
Na podstawie celów operacyjnych przedstawiono kierunki działań oraz oczekiwane efekty
rewitalizacji. Następnie na podstawie zidentyfikowanych problemów oraz wskazanych celów
operacyjnych, wskazano przedsięwzięcia podstawowe oraz uzupełniające, które pozwolą
na realizację celów.
Projekty realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 20162022 będą finansowane m.in. z następujących źródeł:
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
(RPO WP 2014-2020),
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ 2014-2020),
 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER 2014-2020),
 Budżet Miasta i Gminy Sztum,
 Budżet samorządu powiatowego,
 Budżet Samorządu Województwa Pomorskiego
 Budżet Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego,
 Środki krajowe
 Środki własne liderów i partnerów projektów,
 Inne potencjalne źródła finansowania, niezidentyfikowane w momencie sporządzania
LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022 został opracowany zgodnie
z ustawą. W Sztumie dla gminnego programu rewitalizacji, o którym mowa w ustawie, Rada
Miejska w Sztumie od momentu rozpoczęcia prac nad jego sporządzaniem przyjęła nazwę
własną, tj. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016 – 2022” w celu
podkreślenia ciągłości i kontynuacji podjętych już w roku 2013 przez samorząd miasta i gminy
Sztum działań w zakresie szeroko pojętej rewitalizacji.
Punkt wyjścia do sporządzenia LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022, jak już zostało opisane
na wstępie, stanowiła podjęta przez Radę Miejską w Sztumie Uchwała Nr XXII.166.2016 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji
miasta Sztum, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu
12 maja 2016 r. poz. 1816. Wyznaczenie ww. uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie obszarów
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji było niezbędne dla dalszych działań, mających
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na celu poprawę stanu obszarów najbardziej problemowych miasta, w tym sporządzenia
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016 – 2022.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022 jest dokumentem, który,
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z ustawą, zostanie zatwierdzony przez
Radę Miejską w drodze uchwały, a następnie zostanie przekazany Burmistrzowi Miasta
i Gminy Sztum do realizacji. Wskazany dokument stanowi jedno z najistotniejszych narzędzi
wprowadzania zmian w obszarze Miasta, jest dokumentem operacyjnym podrzędnym
w stosunku do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum. Zgodnie z zapisami zawartymi w
punkcie „2. Opis powiązań z dokumentami strategicznymi i planistycznymi”, dokument jest
ściśle powiązany z innymi programami operacyjnymi oraz stanowi uszczegółowienie zapisów
sformułowanych na poziomie celów i wytycznych wyznaczonych w Strategii Rozwoju Miasta.
Wdrożenie LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022 będzie polegało na przeniesieniu celów
strategicznych oraz operacyjnych na poziom wykonawczy. Dobrze zaplanowane działania
wykonawcze połączone z ciągłym monitoringiem i wdrożeniem ewentualnych działań
korygujących umożliwią skuteczną realizację LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022, natomiast
końcowa ewaluacja pozwoli ocenić efekty zrealizowanych zadań oraz stworzyć podstawy
projektowania celów strategicznych na kolejne lata.
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2. Opis powiązań z dokumentami strategicznymi i planistycznymi
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022 (LPR Miasta Sztum na lata
2016-2022) jest jednym z programów operacyjnych Miasta i Gminy Sztum. Wskazany program
operacyjny ma na celu wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych
poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie
społeczne, gospodarcze oraz przestrzenne), integrujące interwencję na rzecz społeczności
lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone
w sposób zaplanowany oraz zintegrowany.
Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny:
 wewnętrznie – działania w ramach programu są spójne pomiędzy sobą,
 zewnętrznie – działania w ramach programu są spójne z lokalnymi politykami
sektorowymi i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych
i planistycznych.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2014-2020
Głównym aktualnym dokumentem strategicznym w strukturze zarządzania Miastem i Gminą
Sztum jest Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2014-2020, zwana dalej
„Strategią”, która stanowi narzędzie ułatwiające lokalnym władzom i współpracującym z nimi
partnerom społeczno–gospodarczym podejmowanie skutecznych działań wpływających
na rozwój społeczno–gospodarczy gminy. W strategii została zastosowana zasada
zrównoważonego rozwoju, a więc rozwoju z zachowaniem odpowiednio ukształtowanych
relacji pomiędzy wzrostem gospodarczym a dobrym stanem środowiska i wysoką jakością
życia człowieka. W Strategii została zapisana następująca wizja i misja Miasta i Gminy Sztum
 Wizja: Miasto i Gmina Sztum w 2020r. gminą wysokiej aktywności mieszkańców,
pozytywnych zmian gospodarczych, trwałej poprawy jakości życia, wśród liderów
zrównoważonego rozwoju gmin województwa pomorskiego.
 Misja: Misją Miasta i Gminy Sztum jest stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju
konkurencyjnej gospodarki i kapitału społecznego, aktywizacja lokalnej społeczności
oraz tworzenie dobrego klimatu dla lokalnej przedsiębiorczości. Gmina oferuje
i promuje różnorodne produkty turystyczne tworzone w oparciu o jej walory
przyrodniczo – kulturowe. Miasta i Gmina Sztum wyróżnia się atrakcyjną przestrzenią
publiczną, dba o bezpieczne godne warunki życia jej mieszkańców.
Na podstawie wyżej przytoczonych sformułowań można stwierdzić, iż LPR Miasta Sztum
na lata 2016-2022 wpisuje się w założenia wizji i misji Miasta i Gminy Sztum, gdyż w obu
dokumentach bardzo istotnym elementem jest rozwój kapitału społecznego.
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Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sztum zawiera następujące trzy obszary priorytetowe, które
zostały szczegółowo scharakteryzowane poprzez wyodrębnione cele strategiczne
i operacyjne:
 Obszar priorytetowy KONKURENCYJNA GOSPODARKA,
 Obszar priorytetowy PRĘŻNY KAPITAŁ LUDZKI,
 Obszar priorytetowy EFEKTYWNA PRZESTRZEŃ.

Obszar priorytetowy PRĘŻNY KAPITAŁ LUDZKI
Działania w ramach LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022 stanowią element realizacji Strategii
m.in. poprzez realizację Celu Strategicznego 2.1 Aktywni i zintegrowani mieszkańcy,
Cel Operacyjny 2.1.3 Rewitalizacja przestrzeni publicznej w ramach Obszaru priorytetowego
PRĘŻNY KAPITAŁ LUDZKI. Realizacja wskazanego Celu Operacyjnego zakłada m.in. następujące
działania, które są ściśle powiązane z LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022:
 Rewitalizacja zdegradowanych terenów zielonych wraz z „drobną” infrastrukturą
społeczną,
 Modernizacja infrastruktury społecznej, integrującej lokalną społeczność, na terenach
wiejskich,
 Nadanie nowych funkcji społecznych obszarom zdegradowanym.
W Strategii przewidziano następujące efekty dzięki zrealizowaniu powyżej przedstawionych
działań:





Wzrost aktywności i integracji społecznej,
Wzmocnienie więzi społecznych,
Zwiększenie dostępu do infrastruktury publicznej,
Aktywizacja osób wykluczonych.

LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022 jest także bezpośrednio powiązany z następującymi
działaniami w ramach Celu Strategicznego 2.1 Aktywni i zintegrowani mieszkańcy:
 CO.2.1.2 Wzmocnienie organizacji pozarządowych:
 Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 Włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych
 CO.2.1.4 Podnoszenie poziomu aktywności sportowej i integracji społeczności lokalnej:
 Zwiększenie aktywności klubów sportowych,
 Budowa i modernizacja infrastruktury dla osób niepełnosprawnych,
 Działania aktywizujące osoby z terenów wiejskich oraz osoby wykluczone
społecznie.

9|Strona

Obszar priorytetowy KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Kolejnym obszarem priorytetowym przedstawionym w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy
Sztum na lata 2014-2020, w którym zdiagnozowano spójne działania z LPR Miasta Sztum
na lata 2016-2022 jest Obszar priorytetowy KONKURENCYJNA GOSPODARKA, działaniami tymi
są:
 CS 1.2 Różnorodna oferta turystyczna i kulturalna:
 CO.1.2.2 Stworzenie i wdrożenie wyspecjalizowanej oferty kulturalnej:
 Modernizacja infrastruktury kulturalnej,
 Modernizacja i nadanie funkcji kulturalnych obiektom zdegradowanym.

Obszar priorytetowy EFEKTYWNA PRZESTRZEŃ
Kolejnym obszarem priorytetowym przedstawionym w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy
Sztum na lata 2014-2020, w którym zdiagnozowano spójne działania z LPR Miasta Sztum
na lata 2016-2022 jest Obszar priorytetowy EFEKTYWNA PRZESTRZEŃ, działaniami tymi są:
 C.S. 3.1 Rozwinięty transport:
 CO.3.1.2 Poprawa jakości wewnętrznego systemu transportowego:
 Modernizacja i rozbudowa ścieżek rowerowych.
 C.S. 3.2 Atrakcyjna przestrzeń w czystym środowisku:
 CO.3.2.1 Rozwój proekologicznej infrastruktury technicznej:
 Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,
 Rozwój i modernizacja systemu odbioru wód opadowych
i deszczowych,
 Budowa kompleksowego systemu zbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych dla całej gminy.
 C.S. 3.3 Wydajne gospodarowanie energią:
 CO.3.3.1 Wzrost efektywności energetycznej:
 Modernizacja lub wymiana systemów oświetlenia zewnętrznego
i innych systemów elektroenergetycznych,
 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budynków
mieszkalnych na terenach miasta i gminy.
Kolejnym elementem zawartym w Strategii, spójnym z LPR Miasta i Gminy Sztum
są następujące projekty kluczowe:
 Podniesienie jakości życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności społecznej
na terenie Miasta i Gminy Sztum poprzez nadanie nowych funkcji społecznych
zdegradowanym obiektom i obszarom wokół Zakładu Karnego w Sztumie – utworzenie
Centrum Rewitalizacji Społecznej w Sztumie.
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 Podniesienie atrakcyjności społecznej przestrzeni publicznych poprzez rewitalizację
zdegradowanych terenów zieleni oraz budowę i modernizację obiektów infrastruktury
społecznej z elementami małej architektury - w tym m.in. Park Miejski w Sztumie.
 Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Sztum
(wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi).
 Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Sztumie jako instrument upowszechniania
aktywności fizycznej we wszystkich grupach wiekowych i kształtowania prawidłowych
postaw prozdrowotnych w obszarze z mniejszą niż średnia wojewódzka liczbą
obiektów sportowych.
 Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym
wody opadowe
Wskazane powyżej cele strategiczne, cele operacyjne oraz działania zawarte w Strategii
Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2014-2020 są spójne z działaniami przewidzianymi
w ramach LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022. Program rewitalizacji jest dokumentem
operacyjnym podrzędnym w stosunku do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum.

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Sztum na
lata 2014-2020
Kolejnym dokumentem strategicznym obowiązującym na terenie Miasta i Gminy Sztum jest
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych, zwana dalej „Strategią
Integracji”, która stanowi narzędzie ułatwiające lokalnym władzom prowadzenie skutecznej
polityki społecznej, jest to program operacyjny równorzędny z LPR Miasta Sztum na lata 20162022. Strategia Integracji wskazuje również innym podmiotom społeczno-gospodarczym, jakie
działania będą realizowane w najbliższych latach, w których dziedzinach i obszarach mogą
wspierać samorząd i stać się Partnerem w działaniach na rzecz osób potrzebujących wsparcia.
Strategia powyższa ma za zadanie koordynacje wszelkich działań podejmowanych przez
wszystkie podmioty, by aktywność społeczna była efektywnie wykorzystana i odniosła jak
najlepsze wyniki. Na podstawie przedstawionych informacji można stwierdzić, iż istnieje duże
powiązanie pomiędzy wskazaną Strategią Integracji, a LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022
w podsystemie społecznym. W Strategii została zapisana następująca wizja i misja Miasta
i Gminy Sztum w sferze społecznej:
 Wizja: Miasto i Gmina Sztum gminą wysokiej aktywności zawodowej i społecznej,
dobrze funkcjonującej rodziny, bogatą w ofertę kulturalno-rekreacyjną, przyjazną
mieszkańcom, wśród liderów zrównoważonego rozwoju gmin województwa
pomorskiego.
 Misja: Misją Miasta i Gminy Sztum w polityce społecznej jest rozwój działalności
instytucji publicznych i niepublicznych, w celu polepszenia jakości życia mieszkańców,
zwiększenia integracji społecznej, obniżenia zjawiska wykluczenia społecznego,
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lepszego rozwoju rodziny i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa socjalnego
mieszkańców.
Wyżej przytoczone sformułowania idealnie wpisują się w założenia LPR Miasta Sztum na lata
2016-2022, zwłaszcza w podsystemie społecznym rewitalizacji.
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Sztum na lata
2014-2020 zawiera następujące trzy cele strategiczne, które zostały szczegółowo
scharakteryzowane poprzez wyodrębnione cele operacyjne:
 C.S. 1 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 C.S. 2 Aktywizacja mieszkańców,
 C.S. 3 Zintegrowanie i uskutecznianie systemu pomocy społecznej.
Na podstawie wskazanych celów strategicznych można wyszczególnić następujące cele
operacyjne, które są spójne z LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022:
 C.S. 1 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu:
 CO.1.1 Ograniczenie zjawiska ubóstwa
 CO.1.2 Zwiększenie bezpieczeństwa rodziny
 CO.1.3 Doskonalenie systemu opieki nad dziećmi i rodziną
 CO.1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
 CO.1.5 Aktywizacja osób starszych
 CO.1.7 Zbudowanie skutecznego systemu zapobiegania i rozwiązywania
problemów uzależnień
 CO.1.9 Aktywizacja osób bezrobotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji na
rynku pracy
 C.S. 2 Aktywizacja mieszkańców:
 CO.2.1 Kreowanie pozytywnego nastawienia społeczeństwa do osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
 CO.2.2 Kształtowanie postaw obywatelskich i rozwój wolontariatu
(wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej)
 C.S. 3 Zintegrowanie i uskutecznianie systemu pomocy społecznej:
 CO.3.2 Rozwój współpracy między samorządem a organizacjami sektora
pozarządowego oraz wzmocnienie działań organizacji pozarządowych
Wskazane cele operacyjne są zintegrowane z planowanymi przedsięwzięciami
rewitalizacyjnymi. Osiągnięcie wskazanych celów będzie mieć istotny wpływ na poprawę
sytuacji w podsystemie społecznym Miasta i Gminy Sztum. W ramach wyżej przedstawionych
celów operacyjnych można wyszczególnić następujące działania, które są spójne z LPR Miasta
Sztum na lata 2016-2022:
 Działania profilaktyczne, ograniczające problem ubóstwa i zagrożenia wykluczeniem
społecznym,
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 Promocja przedsiębiorczości, w tym ekonomii społecznej i aktywności zawodowej,
jako drogi do samorealizacji
 Zapewnienie rodzinom dotkniętych przemocą oraz ofiarom przemocy, szerszego
wsparcia psychologicznego, prawnego, społecznego,
 Zintegrowanie działań instytucji, działających na rzecz rodzin dotkniętych przemocą,
 Kampanie informacyjne – co jest przemocą w rodzinie,
 Organizowanie
działalności
świetlic
środowiskowych
i
środowiskowoterapeutycznych na terenie miasta i wsi,
 Włączenie całych rodzin w lokalne inicjatywy,
 Utworzenie nowoczesnego Centrum sportowo – rekreacyjnego integrującego lokalną
społeczność,
 Rewitalizacja zdegradowanych terenów zielonych wraz z „drobną” infrastrukturą
społeczną,
 Nadanie nowych funkcji społecznych obszarom zdegradowanym,
 Stworzenie nowoczesnej oferty czytelniczej na bazie przyszłego Centrum Rewitalizacji
Społecznej,
 Wspieranie zaradności osobistej i pobudzanie do aktywności społecznej osoby
niepełnosprawne,
 Kształtowanie w społeczeństwie postaw i zachowań sprzyjających osobom
niepełnosprawnym ( w tym wolontariat),
 Budowanie sieci instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz osób
niepełnosprawnych,
 Stworzenie zaplecza infrastrukturalnego, umożliwiające spotkania/rozwijanie
zainteresowań przez osoby starsze,
 Propozycje imprez kulturalnych, edukacyjnych, oświatowych skierowanych
do środowiska osób starszych,
 Rozwijanie aktywnych i zdrowych form spędzania czasu wolnego, dostosowanych
do osób w podeszłym wieku,
 Wsparcie przez samorząd działań organizacji pozarządowych, działających na rzecz
osób uzależnionych,
 Zapewnienie rodzinom dotkniętych problemem uzależnienia oraz samym
uzależnionym, szerszego wsparcia psychologicznego i społecznego,
 Programy aktywizujące i propagujące idee przedsiębiorczości (w tym, systemowe
projekty pomocy społecznej, projekty współfinansowane z UE),
 Wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej,
 Promocja działań związanych z wolontariatem,
 Włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych,
 Tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz integracji społecznej,
 Promowanie i objęcie patronatem inicjatyw oddolnych związanych z integracją
społeczną,
 Utworzenie Centrum Wolontariatu i Wsparcia Podmiotów Ekonomii Społecznej,
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 Prowadzenie akcji informacyjno- edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży, dotyczących
wykluczenia społecznego.

Raport dotyczący delimitacji obszarów zdegradowanych w Mieście Sztum
Kolejnym spójnym dokumentem z LPR Miasta i Gminy Sztum na lata 2016-2022 jest Raport
dotyczący delimitacji obszarów zdegradowanych w Mieście Sztum. Wskazany Raport stanowi
podstawę opracowanego LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022 w związku z czym został
powiązany trwale z dokumentem poprzez przedstawienie Raportu w formie załącznika do LPR
Miasta i Gminy Sztum na lata 2016-2022.
Raport stanowi jednocześnie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.166.2016 Rady Miejskiej
w Sztumie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych
i obszarów rewitalizacji miasta Sztum, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego w dniu 12 maja 2016 r. poz. 1816. Przedmiotowa uchwała, łącznie z Raportem,
była poddana procesowi konsultacji społecznych zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015r.
o rewitalizacji (Dz. U. 2015 r. poz. 1777), zwanej dalej „ustawą”. Opisywana uchwała, jako akt
prawa miejscowego, po jej opublikowaniu w ww. Dzienniku Urzędowym weszła w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, tj. 27 maja 2016 r.
Raport składa się z następujących elementów i w całości jest spójny z LPR Miasta Sztum na lata
2016-2022:





Podział Miasta Sztum na jednostki urbanistyczne,
Charakterystyka jednostek urbanistycznych,
Analiza wskaźnikowa w podsystemie społecznym, gospodarczym oraz przestrzennym,
Wskazany obszar do rewitalizacji.

Raport dotyczący delimitacji obszarów zdegradowanych w Mieście Sztum, stanowiący
załącznik do opisanej powyżej Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie, stanowił punkt wyjścia
do opracowywania LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022. Na podstawie przeprowadzonych
analiz przedstawionych w Raporcie, wykonano pogłębioną Diagnozę obszaru rewitalizacji.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Sztum
Kolejnym aktualnie obowiązującym dokumentem w Mieście Sztum jest Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy (SUiKZP Sztum)
Sztum z dnia 30 listopada 2013 roku. Wskazany dokument jest zgodny z ustawą z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 199
z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie
zakresu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
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gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233). W dokumencie na podstawie zebranych
uwarunkowań założono następujące cele polityki przestrzennej, które są spójne z LPR Miasta
Sztum na lata 2016-2022:
 Cele przyrodnicze i kulturowe – polegające na tworzeniu odpowiednich warunków
umożliwiających zachowanie najbardziej atrakcyjnych terenów przyrodniczych
i historyczno-kulturowych poprzez:
 powstrzymanie procesu degradacji obiektów oraz obszarów, które tworzą
krajobraz kulturowy miasta gminy;
 stworzenie warunków umożliwiających odpowiednie eksponowanie dóbr
dziedzictwa kulturowego, zachowanie i ochronę obszarów i obiektów
o wysokich wartościach historyczno-kulturowych;
 praca nad pozyskaniem środków zewnętrznych (różnego rodzaju dotacji)
na rewaloryzację oraz rewitalizację obiektów i obszarów wartościowych
kulturowo;
 eksponowanie najbardziej wartościowych cech obiektów i obszarów
wartościowych kulturowo oraz przyrodniczo z jednoczesnym zapewnieniem ich
ochrony;
 przekształcanie obiektów i terenów cennych kulturowo oraz przyrodniczo
w różnego rodzaju usługi związane z turystyką i wypoczynkiem;
 Cele społeczno-gospodarcze – polegające na stwarzaniu warunków przestrzennych
do stymulowania jakością życia mieszkańców, podnoszenia poziomu ich wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych, ograniczenia bezrobocia, w tym ukrytego w rolnictwie,
szczególnie u ludzi młodych poprzez:
 zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców związanych z infrastrukturą
społeczną oraz techniczną;
 Cele związane z infrastrukturą techniczną – polegające na rozbudowie oraz budowie
sieci infrastruktury technicznej, co zwiększy standard życia mieszkańców w gminie oraz
polepszy stan środowiska przyrodniczego, w tym usprawnienie funkcjonowania układu
komunikacyjnego, głównie dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pojazdów,
rowerzystów oraz pieszych poprzez:
 dążenie do dalszej gazyfikacji gminy w oparciu o istniejące gazociągi
wysokoprężne;
 rozbudowę sieci wodociągowej celem zaopatrzenia 100% gospodarstw;
 rozbudowę sieci kanalizacyjnej opartej na istniejących oczyszczalniach ścieków;
 propagowanie paliw ekologicznych do celów grzewczych;
 systematyczne remonty nawierzchni dróg, ścieżek i chodników.
W trakcie opracowywania dokumentu LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022, trwają
równocześnie prace związane z opracowaniem Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sztum, które będzie spójne z LPR Miasta
Sztum na lata 2016-2022. Aktualny dokument SUiKZP Sztum nie jest spójny z LPR Miasta Sztum
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na lata 2016-2022 pod względem podziału miasta na jednostki urbanistyczne, a w związku
z tym na strefy funkcjonalne. Studium, które jest aktualnie opracowywane będzie spójne także
ze wskazanymi elementami.
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3. Diagnoza obszaru rewitalizacji
3.1 Podstawowe informacje o Mieście i Gminie Sztum
Miasto i Gmina Sztum jest jednostką samorządu terytorialnego (gminą miejsko – wiejską)
usytuowaną we wschodniej części województwa pomorskiego i zachodniej części powiatu
sztumskiego. Pod względem przynależności regionalnej Miasto i Gmina Sztum należy
do subregionu nadwiślańskiego.
Przygotowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022 stanowi jedyny
gminny program rewitalizacji dla wskazanej jednostki samorządu terytorialnego.
Miasto i Gmina Sztum zajmuje powierzchnię 18 059 ha, obszar miasta w granicach
administracyjnych obejmuje prawie 459 ha. W 2013 roku liczba ludności w Mieście i Gminie
Sztum wynosiła 18 703 osoby, z czego 9 842 stanowiły osoby mieszkające w mieście Sztum.
Ze względu na zdecydowanie większe zagęszczenie ludności na terenie miasta w porównaniu
do obszaru wiejskiego, zdecydowano, iż Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sztum na lata
2016-2022 będzie ukierunkowany na obszar miejski. Dzięki koncentracji działań
rewitalizacyjnych na terenie miasta Sztum, program będzie oddziaływał na jak największą
liczbę mieszkańców. Wskazane ukierunkowanie jest także zgodne z wytycznymi Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zasadami
i wytycznymi krajowymi w zakresie rewitalizacji, jak również z ustawą.

3.2 Podział miasta Sztum na jednostki urbanistyczne
W celu wyłonienia w mieście Sztum obszaru zdegradowanego, który wymaga rewitalizacji,
dokonano podziału miasta na jednostki urbanistyczne. Powyższa delimitacja pozwoliła
na przeprowadzenie szczegółowej analizy wskaźnikowej, na niedużych obszarach miasta.
W procesie wyznaczania granic jednostek urbanistycznych wzięto pod uwagę wiele aspektów.
Jednostki urbanistyczne zostały tak wydzielone, by były naturalnymi jednostkami do zbierania
i przedstawiania wielu informacji, służących na rzecz licznych projektów oraz zadań, jakie
prowadzi i zamierza w przyszłości przeprowadzić miasto Sztum. Dokonując delimitacji miasta
kierowano się m.in. takimi cechami terenu jak:
 funkcja terenu,
 fizjonomia,
 intensywność użytkowania.

17 | S t r o n a

W trakcie wyznaczania jednostek urbanistycznych uwzględniono również następujące
elementy:








obwody spisowe GUS,
okręgi wyborcze,
podział miasta uwzględniony na mapie ewidencji gruntów,
sieć dróg,
środowisko naturalne (zbiorniki wodne, tereny zielone),
strukturę tkanki miejskiej,
intuicyjny podział miasta stosowany przez mieszkańców.

Na podstawie wyżej przedstawionych czynników, dokonano delimitacji miasta Sztum
na 9 jednostek urbanistycznych (Mapa 1)
Mapa 1 - Podział miasta Sztum na jednostki urbanistyczne

Źródło: opracowanie własne
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3.3 Determinanty wyboru obszaru rewitalizacji
W celu dokonania jak najefektywniejszego programu rewitalizacji terenów zdegradowanych
dokonano szczegółowej analizy miasta Sztum w trzech podsystemach:
 społecznym,
 gospodarczym,
 przestrzennym.
Na podstawie wytycznych samorządu województwa pomorskiego dotyczących
programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, dokonano analizy wskaźnikowej.
Do wyznaczenia obszarów kryzysowych w podsystemie społecznym zostały opracowane
następujące wskaźniki, dla każdej jednostki urbanistycznej:
A. Wskaźniki obowiązkowe:
 WSO1 - Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tyś.
ludności,
 WSO2 - Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym,
 WSO3 - Liczba przestępstw przeciwko rodzinie i opiece na 10 tyś. ludności.
B. Wskaźniki fakultatywne:
 WSF1 - Wielkość zasiłków pomocy rodzinie, przyznanych w ramach systemu
pomocy społecznej, w przeliczeniu na rodzinę,
 WSF2 - Odsetek dzieci i młodzieży nieotrzymujących promocji do następnej
klasy w szkołach podstawowych i gimnazjach,
 WSF3 - Liczba ofiar przemocy na 1000 osób,
 WSF4 - Liczba osób uzależnionych od alkoholu na 1000 mieszkańców,
 WSF5 - Liczba osób korzystających ze wsparcia AA, GKRPA na 1000 osób,
 WSF6 - Liczba osób korzystających ze wsparcia świetlicy socjoterapeutycznej
na 1000 mieszkańców,
 WSF7 - Liczba założonych Niebieskich Kart na 1000 osób,
 WSF8 - Liczba osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy na 1000 osób,
 WSF9 - Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego w przeliczeniu
na rodzinę,
 WSF10 - Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia
na 1000 osób,
 WSF11 - Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu
niepełnosprawności na 1000 osób,
 WSF12 - Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności
w sprawach opiekuńczo wychowawczych w tym rodziny wielodzietne na 1000
osób,
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 WSF13 - Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności
w sprawach opiekuńczo wychowawczych w tym rodziny niepełne na 1000
osób,
 WSF14 - Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w ramach programu
rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w przeliczeniu na 1000
osób,
 WSF15 - Wysokość zasiłków rodzinnych w przeliczeniu na rodzinę.
Do wyznaczenia obszarów kryzysowych w podsystemie gospodarczym zostały opracowane
następujące wskaźniki, dla każdej jednostki urbanistycznej:
A. Wskaźniki obowiązkowe:
 WGO1 - Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności,
 WGO2 - Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej
na 100 osób,
 WGO3 - Odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub
poniżej w ogólnej liczbie bezrobotnych.
B. Wskaźniki fakultatywne:
 WGF1 - Poziom dochodów ludności per capita, określany poprzez wielkość
dochodów od osób fizycznych na analizowanym obszarze,
 WGF2 - Wielkość dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości
w odniesieniu do średniej miasta.
Do wyznaczenia obszarów kryzysowych w podsystemie przestrzennym zostały opracowane
następujące wskaźniki, dla każdej jednostki urbanistycznej:
A. Wskaźniki obowiązkowe:
 WPO1 - Przeciętna powierzchnia użytkowa lokalu na osobę (m2).
B. Wskaźniki fakultatywne:
 WPF1 - Udział procentowy budynków wymagających remontu,
 WPF2 - Udział procentowy budynków generujące emisje niskie,
 WPF3 - Liczba podstawowych punktów medycznych w przeliczeniu na 1000
osób.
Na podstawie przeprowadzonych analiz wskazano obszar do rewitalizacji (Mapa 2), który
składa się z jednostek urbanistycznych: IV, V i VI. Dokładna analiza wskaźnikowa 9 jednostek
urbanistycznych została przedstawiona w dokumencie „Raport dotyczący delimitacji
obszarów zdegradowanych w Mieście Sztum”, który stanowi Załącznik nr 1 do opracowania.
Raport stanowi jednocześnie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.166.2016 Rady Miejskiej
w Sztumie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych
i obszarów rewitalizacji miasta Sztum, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego w dniu 12 maja 2016 r. poz. 1816. Przedmiotowa uchwała, łącznie z Raportem,
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była poddana procesowi konsultacji społecznych zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015r.
o rewitalizacji (Dz. U. 2015 r. poz. 1777), zwanej dalej „ustawą”. Opisywana uchwała, jako akt
prawa miejscowego, po jej opublikowaniu w ww. Dzienniku Urzędowym weszła w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, tj. 27 maja 2016 r.

Mapa 2 - Obszar Rewitalizacji Miasta Sztum

Źródło: opracowanie własne
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3.4 Krótka charakterystyka jednostek urbanistycznych wchodzących w skład obszaru
rewitalizacji
Na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 1 „Raport dotyczący delimitacji obszarów
zdegradowanych w Mieście Sztum” dokonano krótkiej charakterystyki jednostek
urbanistycznych nr IV, V oraz VI.

Jednostka urbanistyczna IV
Mapa 3 - Jednostka urbanistyczna nr IV

Źródło: opracowanie własne

Wielkość opisywanej jednostki urbanistycznej wynosi 26,13 ha. Obszar ten zamieszkuje 1 437
osób, natomiast gęstość zaludnienia na wskazanym terenie wynosi 5 526,92 osób/km2.
Ze względu na rodzaj zabudowy, liczbę ludności oraz infrastrukturę, która się tu znajduje,
jednostka nr IV pełni dwie funkcje: mieszkaniowo-usługową oraz rekreacyjno-sportową.
Jednostka urbanistyczna nr IV przylega do północno-zachodniej strony linii brzegowej Jeziora
Zajezierskiego, lokalizacja sprzyja rekreacji i wypoczynkowi. Ze względu na m.in. utworzone
kompleksy terenów przy plaży, szkołach oraz stadionie miejskim, pełni funkcję rekreacyjnosportową.
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Powyższa jednostka w większości to obszar mieszkalny. Panuje tu zabudowa wielorodzinna
i jednorodzinna z przewagą wielorodzinnej (bloki). Zabudowa jest dość zwarta, niska oraz
wysoka (w większości czynszowa). W wskazanej jednostce urbanistycznej prócz budynków
mieszkalnych znajdują się:
 zespoły szkół (nauczanie podstawowe i średnie i policealne) – Szkoła Podstawowa nr 2,
Zespół Szkół im. J. Kasprowicza, Wojewódzki Zespół szkół Policealnych,
 Sztumskie Centrum Kultury z Kinoteatrem, w którym mieści się m.in. Kino-teatr,
Uniwersytet Trzeciego Wieku, liczne kółka zainteresowań: plastyczne, wokalne,
taneczne, aktorskie i fotograficzne.
 Młodzieżowe Centrum Kariery,
 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym “Dar Serca”,
 Stowarzyszenie „Szansa” przy Szkole Podstawowej i Klub Miłośników Gier
Planszowych „Pionkolandia”,
 plaża miejska ze strzeżonym kąpieliskiem, z wypożyczalnią kajaków i rowerów
wodnych, boiskiem do piłki plażowej, z pełną infrastruktura w postaci natrysków,
toalet i gastronomią – kawiarnia LIDO, pub Corona,
 urządzony plac zabaw z terenem sportowym
 kompleksy sportowe (stadion miejski, korty, Orlik),
 budynki użyteczności publicznej takie jak: szpital (Zakład Opiekuńczo- Leczniczy oraz
Polsko-Amerykańska Klinika Serca Centrum Kardiologiczno-Angiologiczne), Urząd
Gminy i Miasta Sztum, Komenda Powiatowa Policji, bank PKO, siedziba największej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Sztumie,
 budynki usługowe – warsztaty samochodowe,
 budynki handlowe – księgarnia, drogeria, spożywcze.
W związku z wyżej przedstawioną charakterystyką można stwierdzić, iż teren ten pełni również
funkcję mieszkaniowo-usługową.
Do jednostki urbanistycznej nr IV należą punkty adresowe podane w Tabeli nr 1.
Tabela 1. Jednostka urbanistyczna nr IV – punkty adresowe

LP.
1.
2.
3.
4.
5.

ULICA
Kasprowicza
Kościuszki
Mickiewicza
Os. Nad Jeziorem
Reja

NR BUDYNKU
1, 3, 5
4
37, 39, 39A, 39B
[1A, 1B], [2A, 2B], [3A, 3B], 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
1, 6, 6A, 8, 9, 10, 10A, 11B, 11D, 12, 12A, 13, 15, 15A, 17,
17A, 18A, 18B, 18C, 19, 21A, 21B, 21C, 21D, 23, 25, 27, 29,
29A, 29B, 31, 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, 31F, 33, 35, 37

6.

Sienkiewicza

3, 5, 7, 9, 13

Źródło: opracowanie własne
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Jednostka urbanistyczna V
Mapa 4 - Jednostka urbanistyczna nr V

Źródło: opracowanie własne

Kolejny wyznaczony obszar ma powierzchnię 23,41 ha. Jest to teren o największej liczbie
mieszkańców – 1 927 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 8 378,26 osób/km2.
Ze względu na dużą liczbę osób mieszkających w jednostce urbanistycznej nr V oraz znaczącą
liczbę punktów usługowych, możemy stwierdzić, iż wskazana jednostka pełni funkcję
mieszkaniowo-usługową.
Omawiany teren przylega do zachodnio-południowej części Jeziora Barlewickiego
oraz do zachodniej strony Parku Miejskiego. Przeważa tu zabudowa zwarta, czynszowa
i wielorodzinna. Biorąc pod uwagę intensywność pionową występuje tu zabudowa niska.
Mieszkańcy traktują ten obszar jako ścisłe centrum handlowo-usługowe. W strefie
tej położone są także liczne obiekty użyteczności publicznej takie jak Powiatowy Urząd Pracy,
Urząd Skarbowy, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Występują tu usługi
podstawowe, w tym obiekty związane z handlem. Jednostka urbanistyczna nr V w swoich
granicach zawiera: teren sportowy z boiskami do gry w piłkę i placem zabaw, ośrodki zdrowia,
przedszkola „Na Słonecznej Górce” i „Kubuś Puchatek”, żłobek, banki, ZUS, KRUS, apteki,
lecznicę zwierząt, usługi (salony fryzjerskie i kosmetyczne), sklepy oraz 2 zamknięte
cmentarze.
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Do jednostki urbanistycznej nr V należą punkty adresowe podane w Tabeli nr 2.
Tabela 2. Jednostka urbanistyczna nr V – punkty adresowe

LP.
1.
2.
3.

ULICA
Chełmińska
Gdańska
Kochanowskiego

4.
5.

Lipowa
Mickiewicza

6.

Nowowiejskiego

7.

Os. Parkowe

8.
9.

Sienkiewicza
Słowackiego

NR BUDYNKU
1, 2, [2A, 2B], 3, 4, 5, [6A, 6B, 6C], 7, 8, 9, 11, 13
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1, 3, 4, 6, 8, 13, 13A, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
2A, 4, 20, 20A, 22, 22A, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42, 46, 48A, 48B, 50, 50A, 52, 52A, 54
5, 7, 9, 11, 12A, 12B, [15A, 15B, 15C, 15D, 15E], 17, 19,
21, 23, 25, [27A, 27B, 27C, 27D], [31A, 31B, 31C]
1, [2A, 2B, 2C], [3A, 3B, 3C], [4A, 4B, 4C], [5A, 5B, 5C, 5D],
6, [7A, 7B, 7C, 7D], [8A, 8B, 8C, 8D]
2, 4, 6, 8, 10, 14, 16
1, 2, 4, 6

Źródło: opracowanie własne
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Jednostka urbanistyczna VI
Mapa 5 - Jednostka urbanistyczna nr VI

Źródło: opracowanie własne

Wielkość wskazanej jednostki urbanistycznej wynosi 55,89 ha. Obszar ten zamieszkuje 1 749
osób. Natomiast gęstość zaludnienia na tym terenie wynosi 3 123,21 osób/km2. Jest to obszar
sąsiadujący z centrum miasta, położony po wschodniej stronie drogi nr 55 (w układzie
ulicznym miasta – ulicy głównej). Występuje tu zabudowa niska, w większości zwarta.
Nie można na tym obszarze określić jednoznacznie, iż występuje tu zabudowa tylko
czynszowa, bądź wyłącznie jedno czy wielorodzinna. Możemy spotkać w tej jednostce
zabudowę jednorodzinną z charakterystycznym układem urbanistycznym, tzw. siedlungi.
Ten rodzaj zabudowy znajduje się na ulicach Chopina, Skłodowskiej, Paderewskiego,
Kalkszteina i Konopnickiej. Na omawianym terenie są również osiedla wielorodzinne. Nowe
osiedla zlokalizowane są za Zakładem Karnym (ZK) przy ul. Spokojnej, natomiast zabudowa
mieszkaniowa wokół Zakładu Karnego to przede wszystkim historyczne układy zabudowy
mieszkalnej dla administracji więziennej i funkcjonariuszy, które są integralne z ZK.
Ze względu na rodzaj zabudowy, liczbę ludności oraz infrastrukturę, która się tu znajduje,
jednostka nr VI pełni funkcje mieszkaniowo-usługową.
Należy dodać, iż znaczącą role na tym obszarze odgrywa wspomniany wcześniej Zakład Karny,
ze względu na obszerny teren jaki zajmuje. Możemy zauważyć występowanie, w nieznacznych
ilościach, zakładów produkcyjnych oraz magazynów. Zlokalizowany jest tu również budynek
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Kwadro mieszczący się przy ul. Nowowiejskiego oraz tereny pracowniczych ogródków
działkowych, kompleksy garaży (przy ul. Czarnieckiego, Koniecpolskiego, Kochanowskiego
i Nowowiejskiego) tereny magazynowe (ZASPA), a także zlokalizowana jest Parafia
św. Andrzeja Boboli.
Do jednostki urbanistycznej nr VI należą punkty adresowe podane w Tabeli nr 3.
Tabela 3. Jednostka urbanistyczna nr VI – punkty adresowe

LP.
1.

ULICA
Chopina

NR BUDYNKU
1, 2, 2B, 4, 5A, 5B, 6, 7, 8, 9A, 9B, 10, 11A, 11B, 12, 13A,
13B, 14, 15A, 15B, 17A, 17B, 19A, 19B, 21A, 21B, 23A, 23B,
23C, 23D, 25, 25A, 25B, 27A, 27B, 29A, 29B, 31A, 31B, 33A,
33B, 35A, 35B, 37A, 37B, 39, 39A, 39B, 41A, 41B, 43A, 43B,
45A, 45B, 47A, 47B, 49A, 49B, 51A, 51B, 53A, 53B

2.
3.

Gdańska
Kalkszteina

4.
5.
6.

Kochanowskiego
Koniecpolskiego
Konopnickiej

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23
17, 19
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

7.
8.
9.

Kopernika
Królowej Jadwigi
Nowowiejskiego

1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18
1, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 4, 6, 8, 10, 12
14, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 14F, 14G, 14H, 14I, 14J, 14K,
14L, 14M, 14M-II, 14N, 14O, 14P, 14R, 16, 18, 18A, 20, 22

10.

Paderewskiego

11.

Sienkiewicza

12.

Skłodowskiej

13.
14.

Spokojna
Stefana Czarnieckiego

1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
20A, 20B, 22A, 22B, 24, 26, 28, 30, 32, 34, [36A, 36B, 36C,
36D, 36E, 36F], 36G, [38A, 38B, 38C, 38D, 38E, 38F], 40,
40A, 42A, 42B, 44A, 44B, 46A, 46B, 48A, 48B, 50A, 50B,
52A, 52B, 54A, 54B, 56, 56A, 58, 60
1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33
3, 5, 23
1, 2, 3A, 3B, 3C, 4, 5A, 5B, 6, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Źródło: opracowanie własne

Wskazane obszary do rewitalizacji mają łączną powierzchnię wynoszącą 105,43 ha, co stanowi
około 23% obszaru miasta Sztum oraz około 0,6% Miasta i Gminy Sztum. Na wskazanym
obszarze rewitalizacji mieszka 5113 osób, co stanowi około 52% mieszkańców Sztumu oraz
około 27% mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.
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3.5 Szczegółowa charakterystyka jednostek urbanistycznych wchodzących w skład
obszaru rewitalizacji
Szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji dokonano zgodnie z podziałem zawartym
w „Raporcie dotyczącym delimitacji obszarów zdegradowanych w Mieście Sztum”,
wyodrębniono następujące trzy podobszary:
 Społeczny,
 Gospodarczy,
 Przestrzenny.

3.5.1 Podsystem społeczny
W przedstawionym podsystemie przeanalizowano szczegółowo wskaźniki społeczne
wskazane w wytycznych województwa pomorskiego dotyczących programowania
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Badane wskaźniki przeanalizowano w dwóch płaszczyznach:
 Czas – zebrano dane z lat 2009-20131,
 Miejsce – zbierane dane były automatycznie przyporządkowane do konkretnego
adresu, dzięki czemu możliwe jest przeanalizowanie danych dla konkretnej jednostki
urbanistycznej oraz porównanie danych do sytuacji w całym mieście.
Oprócz analizy wskaźników zawartych w wytycznych regionalnych, przeprowadzono analizę
obszarów na podstawie innych danych udostępnionych przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sztumie oraz pozostałym przez inne instytucje działające na rzecz
społeczności miasta Sztum.

1

Część wskaźników została przeanalizowana w mniejszym zakresie czasowym
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Analiza wskaźników społecznych
Wykres 1 – Wielkość udzielonych zasiłków z tytułu pomocy rodzinie w latach 2009-2013
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Źródło: opracowanie własne

Wartość udzielonych zasiłków z tytułu pomocy rodzinie w mieści Sztum w latach 2009-2013
wynosiła pomiędzy 823 tyś zł, a 1 059 tyś. zł. W wskazanym okresie ponad połowa zasiłków
(od 51% do 56%) była przeznaczana dla osób zamieszkałych na terenie jednostki
urbanistycznej IV, V oraz VI.
Na podstawie wyżej przedstawionego wykresu możemy zauważyć, iż największy wzrost
udzielonych zasiłków nastąpił w jednostce urbanistycznej V, z około 115 tyś w roku 2009,
do około 257 tyś w roku 2013 (wzrost o 123%). W jednostce urbanistycznej VI także
odnotowano wzrost badanego wskaźnika, lecz nie był on tak duży (84%). Odwrotna sytuacja
nastąpiła w jednostce urbanistycznej IV, gdzie wartość udzielonych zasiłków zmalała o 38%.
Wykres 2 – Liczba rodzin, które otrzymały zasiłki z tytułu pomocy rodzinie w latach 2009-2013
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Źródło: opracowanie własne
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W latach 2009-2013 z zasiłków z tytułu pomocy rodzinie korzystało od 296 do 387 rodzin, które
mieszkają na terenie całego miasta. Rodziny mieszkające w wskazanym obszarze rewitalizacji
stanowiły od 57% do 59% wszystkich rodzin, którym udzielono zasiłku. Dane pokrywają się
z udziałem wartościowym wskazanym na Wykresie 1.
Na podstawie Wykresu 2 możemy zaobserwować jak w latach 2009-2013 zmieniała się liczba
rodzin korzystająca z zasiłku, uwzględniając podział na jednostki zdegradowane. Zauważalny
jest wyraźny wzrost liczby rodzin z jednostce urbanistycznej V i VI, natomiast liczba rodzin
korzystająca z zasiłku, mieszkająca na obszarze jednostki IV nie zmieniła się znacząco,
odnotowano wzrost w roku 2011, lecz już w 2012 wartość ta zmniejszyła się.
Wykres 3 – Średnia wielkość zasiłków z tytułu pomocy rodzinie w latach 2009-2013
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Źródło: opracowanie własne

Na powyższym wykresie przedstawiono średnią wartość zasiłków z tytułu pomocy rodzinie
przypadającą na jedną rodzinę korzystającą z zasiłku. W latach 2009-2013 wskazany wskaźnik
dla całego miasta zmalał nieznacznie, z poziomu 2782 zł w roku 2009 do poziomu 2739 zł
w roku 2013. Istotną zmianę możemy zauważyć w wartości dla jednostki IV, w roku 2009 była
ona zdecydowanie najwyższa spośród wszystkich analizowanych obszarów, lecz w roku 2010
odnotowano istotny spadek, co spowodowało że wskaźnik ten był niższy niż wartość dla całego
miasta, przez kolejne lata ta sytuacja się nie zmieniła. Odwrotna sytuacja nastąpiła w jednostce
V, w roku 2012 odnotowano gwałtowny wzrost wskaźnika, przez co wartość ta była wyższa
w roku 2012 i 2013 niż wartość dla miasta. W jednostce urbanistycznej VI odnotowano
niewielki wzrost, w każdym roku wartość wskaźnika była niższa od wartości dla miasta.
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Wykres 4 – Odsetek dzieci i młodzieży nieotrzymujących promocji do następnej klasy w szkołach
podstawowych i gimnazjach w latach 2009-2013
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Kolejnym analizowanym wskaźnikiem jest odsetek dzieci i młodzieży nieotrzymujących
promocji do następnej klasy w szkołach podstawowych i gimnazjach w latach 2009-2013.
Na podstawie przedstawionych danych możemy zauważyć, iż badany wskaźnik niestety wzrósł
w 2013 roku w stosunku do roku 2009. Warto zaznaczyć, iż największa liczba uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych przypada na mieszkańców jednostek urbanistycznych
wskazanych do rewitalizacji. Uczniowie mieszkający na wskazanym obszarze stanowili od 51
do 55% wszystkich uczniów w latach 2009-2013.
Wykres 5 – Liczba ofiar przemocy na 1000 osób w latach 2009-2013
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W latach 2011-2013 zaobserwowano wzrastającą liczbę zdiagnozowanych ofiar przemocy
przypadających na 1000 osób. Wskaźnik ten dla całego miasta wzrósł z poziomu 0,71 w roku
2011 do poziomu 2,34 w roku 2013. Jedynym obszarem gdzie odnotowano spadek wskaźnika
jest jednostka urbanistyczna V. Wskazany spadek spowodował, że wskaźnik ten był mniejszy
niż dla miasta w latach 2012 i 2013. Możemy także zaobserwować duży wzrost wskaźnika
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w jednostce urbanistycznej IV, z poziomu 2,03 do poziomu 6,96 w roku 2013. W jednostce
urbanistycznej VI w roku 2009 nie zaobserwowano ani jednego przypadku ofiary przemocy,
w kolejnych latach niestety wartość ta wzrosła i w 2013 roku przekraczała wartość dla całego
miasta.
Wykres 6 – Liczba osób uzależnionych od alkoholu na 1000 mieszkańców w latach 2009-2013
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Wskaźnik liczby osób uzależnionych od alkoholu na 1000 mieszkańców w mieście Sztum spadł
z poziomu 1,83 w roku 2009 do poziomu 1,42 roku 2012 i 2013. Na podstawie wyżej
przedstawionego wykresu możemy zaobserwować, iż w 2013 roku wskaźnik ten jest wyższy
w obszarze IV oraz VI w porównaniu do wartości dla całego miasta, natomiast w jednostce
urbanistycznej V jest poniżej tej wartości. W jednostce IV zaobserwowano najwyższy wzrost
w przeciągu ostatnich 5 lat, z poziomu 0,7 na 1000 mieszkańców, do poziomu 2,78 w roku
2013.
Wykres 7 – Liczba osób korzystających ze wsparcia AA, GKRPA na 1000 mieszkańców w latach 20092013
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Źródło: opracowanie własne

W jednostce urbanistycznej IV wraz ze wzrostem ilości osób posiadających problem
z uzależnieniem alkoholowym, rośnie także wskaźnik osób korzystających ze wsparcia AA oraz
GKRPA. Podobny trend można zaobserwować także w jednostce urbanistycznej VI. Wskazane
obszary w roku 2013 przewyższają wartość wskaźnika dla całego miasta. Odwrotna sytuacja
występuje w jednostce urbanistycznej V, gdzie wskaźnik ten jest niższy niż wartość dla miasta.
Od 2011 roku można zaobserwować spadkowy trend wskaźnika dla całego miasta.
Wykres 8 – Liczba osób korzystających ze wsparcia świetlicy socjoterapeutycznej na 1000 osób w latach
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W 2013 roku 46 osób korzystało ze wsparcia świetlicy socjoterapeutycznej, z czego 11 osób
pochodziło z jednostki urbanistycznej VI, 9 z jednostki urbanistycznej V, a 7 z jednostki
urbanistycznej IV. Na podstawie wyżej przedstawionego wykresu można zauważyć,
iż mieszkańcy wskazanych obszarów częściej korzystają z wskazanego wsparcia niż
w pozostałych obszarach. Warto także odnotować, iż mieszkańcy obszaru IV, V i VI w latach
2009-2013 stanowili od 55% do 72% wszystkich osób, które korzystały ze wsparcia na terenie
miasta Sztum.
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Wykres 9 – Liczba założonych Niebieskich Kart na 1000 osób w latach 2011-2013
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Z roku na rok jest zakładanych coraz więcej Niebieskich Kart, na powyższym wykresie możemy
zaobserwować bardzo duży wzrost badanego wskaźnika w jednostce urbanistycznej IV.
Niepokojący trend utrzymuje się także w jednostce urbanistycznej VI, gdzie można zauważyć
także istotny wzrost wskaźnika. Sytuacja ta ma także odzwierciedlenie w wartości wskaźnika
dla całego miasta, gdzie z roku na rok można zaobserwować wzrost wartości, lecz nie aż taki
gwałtowny. W jednostce urbanistycznej V zaobserwowano niewielki wzrost w porównaniu
do pozostałych obszarów.
Wykres 10 – Liczba osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy na 1000 osób w 2013 roku
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Wskaźnik liczby dodatków mieszkaniowych na 1000 osób w roku 2013 jest wyższy w każdym
z badanych obszarów w porównaniu do wartości dla całego miasta. Warto w tym miejscu
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wyróżnić dwa obszary, które są zdecydowanie ponad średnią – jednostka urbanistyczna IV
oraz V.
Wykres 11 – Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego w przeliczeniu na rodzinę w 2013 roku
7 865,71 zł
8 000,00 zł
6 186,36 zł

7 000,00 zł

5 839,42 zł
5 085,71 zł

6 000,00 zł
5 000,00 zł
4 000,00 zł
3 000,00 zł
2 000,00 zł
1 000,00 zł
0,00 zł

Jednostka
Jednostka
Jednostka
urbanistyczna IV urbanistyczna V urbanistyczna VI

Miasto Sztum

Źródło: opracowanie własne

Kolejnym badanym wskaźnikiem w podsystemie społecznym jest wysokość świadczenia
z funduszu alimentacyjnego w przeliczeniu na rodzinę. W 2013 roku średnia wartość dla
miasta wynosiła 5839 zł, spośród badanych jednostek urbanistycznych, jedynie jednostka
urbanistyczna VI nie przewyższała wskazanej wartości. Warto zauważyć iż, wartość dla
jednostki urbanistycznej IV zdecydowanie przewyższała wartość dla całego miasta.
Wykres 12 – Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia na 1000 osób
w latach 2009-2013
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Kolejnym istotnym elementem, który pozwala zdiagnozować sytuację społeczną na badanym
obszarze jest liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia
przypadająca na 1000 mieszkańców. Z roku na rok badany wskaźnik jest niestety coraz
większy. Najgorszą sytuację można zaobserwować w jednostce urbanistycznej V, gdzie w roku
2013 nastąpił gwałtowny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego i osiągnął poziom
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prawie 120 osób na 1000. W pozostałych badanych jednostkach urbanistycznych wskaźnik ten
jest porównywalny do wartości dla całego miasta. Warto zaznaczyć, iż w roku 2013 aż 64%
osób, które korzystały ze wskazanej pomocy w mieście Sztum, pochodziło z jednostek
urbanistycznych IV, V oraz VI.
Wykres 13 – Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności na 1000
osób w latach 2009-2013
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Liczba osób korzystająca z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności w latach 20092013utrzymuje się na podobnym poziomie. Wsparcie objętych było od 264 do 328 osób.
W latach 2009-2012 najwyższa wartość wskaźnika występowała w jednostce urbanistycznej
IV, spadek w roku 2013, wraz ze wzrostem wskaźnika w pozostałych jednostkach
urbanistycznych, spowodował iż wartość ta jest podobna dla wskazanych jednostek
urbanistycznych i wyższa niż dla całego miasta.
Wykres 14 – Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach
opiekuńczo wychowawczych w tym rodziny wielodzietne na 1000 osób w latach 2009-2013
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Z pomocy w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach wielodzietnych w roku 2013
skorzystało 138 osób, największą część stanowiły osoby zamieszkałe na terenie jednostki
urbanistycznej IV, co także ma swoje odzwierciedlenie na wyżej przedstawionym wykresie.
Każda ze wskazanych jednostek urbanistycznych w roku 2013 posiadała wyższą wartość
wskaźnika w porównaniu do wartości dla całego miasta.
Wykres 15 – Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach
opiekuńczo wychowawczych w tym rodziny niepełne na 1000 osób w latach 2009-2013
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Z pomocy w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach niepełnych w roku 2013
skorzystało 196 osób. Na podstawie powyższego wykresu możemy zauważyć, iż w jednostce
urbanistycznej IV oraz VI problem ten jest coraz większy, osoby korzystające ze wskazanej
pomocy stanowią coraz większą część społeczeństwa. W roku 2013 przewyższają wartość dla
całego miasta, podczas gdy roku 2009 były poniżej tej wartości. Jedyną jednostką
urbanistyczną, gdzie można zauważyć poprawę sytuacji jest jednostka urbanistyczna VI,
wartość wskaźnika w 2013 roku zmalała w porównaniu do roku 2009 i jest poniżej wartości
dla miasta.
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Wykres 16 – Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w ramach programu rządowego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” w przeliczeniu na 1000 osób w latach 2009-2013
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Od 2009 roku do roku 2013 nastąpił wzrost osób korzystających z pomocy społecznej
w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z 387 osób
do 456 osób. Na podstawie wyżej zaprezentowanego wykresu możemy zauważyć, iż nastąpił
w 2013 roku w jednostce urbanistycznej VI gwałtowny wzrost osób korzystających z wskazanej
pomocy na 1000 mieszkańców, z poziomu około 40 osób do poziomu 60 osób. Jest to
z pewnością istotna informacja z punktu widzenia majętności społeczeństwa. Drugą jednostką
urbanistyczną, w której wartość wskaźnika przewyższa wartość dla całego miasta jest
jednostka urbanistyczna IV. Jedynie w jednostce urbanistycznej V można zauważyć poprawę
sytuacji w przeciągu ostatnich lat, czego skutkiem jest niższa wartość wskaźnika w roku 2013
w porównaniu do całego miasta.
Wykres 17 – Liczba rodzin, które otrzymały zasiłki rodzinne w latach 2009-2013
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Z roku na rok coraz mniej rodzin mieszkających w Sztumie korzysta z zasiłków rodzinnych,
w roku 2009 było to 522 rodzin, natomiast w roku 2013 już tylko 343. Na powyżej
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przedstawionym wykresie możemy także zaobserwować ten trend, w każdej z trzech
analizowanych jednostek urbanistycznych odnotowano spadki liczby rodzin korzystających ze
wskazanego zasiłku. Należy zauważyć, iż w latach 2009-2013 około 59% rodzin korzystających
z zasiłku pochodziło z analizowanych obszarów.
Wykres 18 – Wysokość zasiłków rodzinnych w przeliczeniu na rodzinę w latach 2009-2013
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Wraz ze spadkiem liczby rodzin, które korzystają z zasiłków rodzinnych, odnotowano wzrost
średniego zasiłku przypadającego na rodzinę, trend ten jest praktycznie identyczny w każdej
analizowanych jednostek urbanistycznych i pokrywa się z wartością dla miasta.
Wykres 19 – Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1000 osób w latach 20092013
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Kolejnym czynnikiem, który dobrze przedstawia sytuację społeczną jest liczba osób
korzystająca z zasiłków pomocy społecznej. W mieście Sztum możemy zauważyć wzrost liczby
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osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej, w 2009 roku było to 735 osób, natomiast
w roku 2013 już 846 osoby. Trend ten pokrywa się wskaźnikiem liczby osób korzystających
z zasiłków pomocy społecznej na 1000 osób, który został przedstawiony na Wykresie 19.
Na podstawie zaprezentowanego wykresu można zauważyć gwałtowny wzrost wskaźnika
w roku 2013 w jednostce urbanistycznej V oraz VI, co automatycznie ma odzwierciedlenie
we wzroście wskaźnika dla całego miasta. W jednostce urbanistycznej IV odnotowano istotny
wzrost wskaźnika w roku 2012 w porównaniu do roku poprzedniego.
Warto zaznaczyć, iż wartość wskaźnika dla badanych jednostek urbanistycznych była wyższa
niż dla województwa pomorskiego (52,90 w roku 2012).
Wykres 20 – Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym w latach 2009-2013
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Problem bezrobocia jest jednym z istotniejszych problemów dotykających społeczeństwo.
W mieście Sztum w roku 2010 możemy zaobserwować gwałtowny spadek udziału długotrwale
bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym, lecz od roku 2010 do roku 2013
odnotowano trend wzrostowy.
Największy problem bezrobocia długotrwałego zaobserwowano w jednostce urbanistycznej
VI, w roku 2013 aż 4,14% osób w wieku produkcyjnym, stanowiły osoby długotrwale
bezrobotne. W pozostałych badanych obszarach wartość ta była zbliżona do średniej
w mieście.
Warto zaznaczyć, iż wartości dla badanych jednostek urbanistycznych były wyższe niż dla
województwa pomorskiego (2,40 w roku 2012).
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Wykres 21 – Liczba przestępstw na 1000 ludności w latach 2009-2013
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W celu zobrazowania sytuacji społecznej zbadano także liczbę przestępstw, która w 2013
wyniosła 112, czyli o 20 mniej niż w roku 2009.
Na wyżej przedstawionym wykresie możemy zauważyć, iż liczba przestępstw na 1000 ludności
w całym mieście zwiększyła się w roku 2010 oraz 2013 w porównaniu do roku poprzedniego.
W latach 2009-2013 wartość wskaźnika była zdecydowanie wyższa w jednostce urbanistycznej
IV oraz V, w porównaniu do wartości dla miasta. Niepokojącą sytuację zdiagnozowano
w jednostce urbanistycznej VI, gdzie w ciągu 5 lat, od roku 2009 do roku 2013, wskaźnik
zwiększył ponad dwukrotnie z poziomu 5,31 do poziomu 11,67.
Warto zaznaczyć, iż wartości dla jednostek urbanistycznych IV i V były wyższe niż dla
województwa pomorskiego (7,09 w roku 2012).
Wykres 22 – Liczba rodzin, którym MGOPS w Sztumie udzielił wsparcia z powodu ubóstwa w latach
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W mieście Sztum z roku na rok przybywa rodzin, które uzyskują wsparcie z MGOPS w Sztumie
z tytułu ubóstwa, w roku 2009 ze wsparcia skorzystało 516 rodzin, natomiast już w roku 2014
udzielono wsparcia 603 rodzinom. Na Wykresie 22 przedstawiono dane dotyczące wsparcia
dla rodzin z obszaru zdegradowanego. Możemy zauważyć, iż trend wzrostowy w całym mieście
pokrywa się z trendem we wskazanych jednostkach. Największy wzrost liczby rodzin
korzystających ze wsparcia w roku 2014 w porównaniu do roku 2009 odnotowano w jednostce
urbanistycznej VI, gdzie liczba rodzin wzrosła o 50%. W jednostce urbanistycznej V
odnotowano niewielki wzrost, natomiast w jednostce urbanistycznej IV możemy zauważyć
stabilizację trendu, gdyż przyrosty/spadki każdego roku są niewielkie.
Wykres 23 – Udział rodzin, którym MGOPS w Sztumie udzielił wsparcia z powodu długotrwałej lub
ciężkiej choroby w latach 2009-2014
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Ostatnim analizowanym wskaźnikiem w podsystemie społecznym jest udział rodzin, którym
udzielono wsparcia z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby. Na podstawie wyżej
przedstawionego wykresu możemy zauważyć, iż wskazany problem dotyka coraz większy
odsetek mieszkańców miasta Sztum w związku z czym stanowi coraz istotniejszy problem
społeczny. Od roku 2009 do roku 2014 liczba rodzin korzystająca ze wsparcia wzrosła
z 132 rodzin do 189 rodzin. Powyżej możemy zauważyć, iż najbardziej niepokojący trend
zaobserwowano w jednostce urbanistycznej IV, gdzie udział wskazanych rodzin wzrósł
o ponad 100% i przekroczył wartość dla całego miasta. W pozostałych badanych jednostkach
urbanistycznych zdiagnozowano także wzrost lecz nie był on aż tak znaczący.

Zrealizowane projekty i zadania społeczne
W ramach działalności społecznej na terenie miasta Sztum zrealizowano liczne projekty
i zadania mające na celu poprawę sytuacji społecznej. Poniżej przedstawiono projekty
i zadania, w których brały udział osoby zamieszkujące obszar wskazany do rewitalizacji.
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Projekt: „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Mieście i Gminie Sztum”
W 2013 r. Miasto i Gmina Sztum jako beneficjent projektu oraz MGOPS jako jednostka
realizująca projekt rozpoczęli realizację projektu. Głównym celem projektu było
przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców MiG Sztum. Cel ten został
zrealizowany poprzez zakup 129 komputerów wraz z oprogramowaniem oraz zapewnienie
dostępu do Internetu przez okres realizacji projektu oraz bezpośrednio po jego zakończeniu
przez 5 lat. MGOPS w wyniku rekrutacji zakwalifikował do projektu 30 rodzin zamieszkałych
na terenie gminy. Kolejne 99 komputerów trafiło do świetlic wiejskich, Środowiskowego Domu
Samopomocy w Czerninie, szkół oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sztumie, gdzie powstały ogólnodostępne sale komputerowe.
Spośród 30 rodzin objętych wsparciem, 14 z nich jest mieszkańcami miasta Sztum.
Na podstawie zebranych danych zdiagnozowano, iż spośród wskazanych 14 rodzin na dzień
31.12.2014 roku, 8 rodzin mieszkało na terenie obszaru wskazanego do rewitalizacji.
Projekt: „Razem łatwiej – KIS Sztum”
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie w okresie od dnia 02.05.2014
do 30.06.2015 realizował projekt pod nazwą „Razem łatwiej – KIS Sztum”, współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w realizacji tego przedsięwzięcia wspierali partnerzy lokalni:
 Sztumskie Centrum Kultury,
 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”,
 Powiatowy Urząd Pracy.
W ramach projektu w strukturze MGOPS został utworzony Klub Integracji Społecznej, którego
zadaniem jest udzielanie wsparcia osobom indywidualnym (21 osób) oraz ich rodzinom
w odbudowaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych.
Projekt był realizowany dla mieszkańców MiG Sztum. Spośród 21 osób, którym udzielono
wsparcia, na dzień 31.12.2014 roku aż 6 osób pochodziło z obszaru rewitalizacji.
Projekt: Karta Dużej Rodziny
MGOPS przystępując jako partner do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych stworzył
dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum tzw. Sztumską Kartę Dużej Rodziny w ramach
Programu Wsparcia „Rodzina 3+” w Mieście i Gminie Sztum, wprowadzonego Uchwałą
Nr VII.55.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 kwietnia 2015 roku. Karta Dużej Rodziny
przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta oferuje
system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania
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z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki są
oferowane nie tylko przez instytucje publiczne, ale również przez prywatnych
przedsiębiorców. Celem projektu jest wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży
wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zwiększeniu dla nich dostępności do usług,
zajęć sportowych i kulturalnych.
Projekt jest realizowany od lipca 2014 roku, od tego czasu na terenie MiG Sztum wydano
łącznie 744 Karty Dużej Rodziny z czego aż 186 dla mieszkańców obszaru rewitalizacji (obszar
IV – 48, obszar V – 88, obszar VI – 50).
Projekt: "Akademia Malucha" - zajęcia ogólnorozwojowe z elementami edukacji regionalnej
dla dzieci z terenu gminy Sztum
Projekt powyższy był współfinansowany ze środków EFRR w ramach PROW na lata 20072013.W ramach projektu organizowano zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, które
z różnych przyczyn nie uczęszczały do przedszkoli. Projekt zakładał organizację zajęć
ogólnorozwojowych oraz zajęć z edukacji regionalnej, ekologicznych, spotkań integracyjnych
m.in.: z Bractwem Rycerzy Ziemi Sztumskiej, Kołem Gospodyń Wiejskich, miejscowymi
artystami. Projekt był realizowany w roku 2010.
Projekt: „Raz, Dwa, Trzy – zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały
edukacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę
Sztum”
Program został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach tzw. wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług świadczonych w systemie oświaty. Celem projektu był rozwój dzieci będących uczniami
szkół objętych projektem. W ramach projektu dzieci miały możliwość rozwoju swoich pasji
artystycznych, kompetencji matematycznych oraz przyrodniczych.
W projekcie wzięły udział łącznie 4 szkoły podstawowe, w tym Szkoła Podstawowa
nr 2 w Sztumie, do której uczęszczają dzieci mieszkające na obszarze rewitalizacji. W projekcie,
który trwał od 2011 roku, a zakończył się w roku 2013, wzięło udział łącznie 340 dzieci z 4 szkół.
Projekt: „Równy start w przyszłość – czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia
pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń”
Program został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Celem projektu był rozwój edukacyjny dzieci dzięki zorganizowanym zajęciom
pozalekcyjnym. W ramach projektu oprócz zajęć pozalekcyjnych uczniowie i uczennice
otrzymywali także specjalistyczną pomoc w zakresie terapii pedagogicznej, psychologicznej,
logopedycznej oraz gimnastyki korekcyjnej.
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W projekcie wzięło udział łącznie 10 szkół z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy
Dzierzgoń , w tym szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie oraz Gimnazjum nr 1 w Sztumie,
do których uczęszczają dzieci mieszkające na obszarze rewitalizacji. W projekcie, który trwał
od 2011 roku, a zakończył się w roku 2014, wzięło udział łącznie 1193 dzieci z 10 szkół.
Projekt: „Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół podstawowych
z terenu Miasta i Gminy Sztum”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zrealizowano
zajęcia z zakresu:










specjalistycznych zajęć dla uczniów i uczennic zdolnych w bloku humanistycznym,
specjalistycznych zajęć artystycznych dla uczniów i uczennic zdolnych,
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
pozalekcyjnych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie języków obcych,
pozalekcyjnych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie matematyki,
pozalekcyjnych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie przyrody,
specjalistycznych zajęć logopedycznych,
specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
specjalistycznych zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

Projekt był realizowany od 01.07.2014 do 30.06.2015 przez 4 szkoły podstawowe mieszczące
się na terenie MiG Sztum oraz przez Miejsko Gminny Zespół Oświaty w Sztumie. Jedną ze szkół
podstawowych biorących udział w projekcie była Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie do której
uczęszczają dzieci mieszkające na obszarze rewitalizacji. W ramach realizacji projektu
przeprowadzono ponad 6800 godzin zajęć, w których uczestniczyły dzieci ze szkół objętych
projektem.
Zadanie: „Szkoła zabawy i kreatywności w szczególności z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych
z terenu Miasta i Gminy Sztum"
Zadanie składało się cyklu spotkań edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich
rodziców. Odbiorcami projektu było 20 dzieci w wieku przedszkolnym, wraz z rodzicami. Były
to dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, mieszkające na terenie Miasta i Gminy Sztum.
Dzieci te nie uczęszczały do przedszkola. Za realizację zadania odpowiadało Stowarzyszenie
Przyjaciele Dzieci, które funkcjonuje przy przedszkolu mieszczącym się na obszarze
rewitalizacji. Zadanie trwało od 09.2013 do 12.2013, w ramach realizacji zadania
zorganizowano 4 wydarzenia.
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Zadanie: „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, w szczególności
z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych z terenu Miasta i Gminy Sztum z realizacją programu
edukacyjno-profilaktycznego z zakresu uzależnień i przemocy”
Zadanie polegało na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych w różnorodnych formach
dla szerokiej grupy dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum, które potrzebują
zabezpieczenia czasu wolnego. Zajęcia promowały zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży,
a także miały zapobiegać spożywaniu alkoholu, używaniu środków psychoaktywnych przez
dzieci i młodzież. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 03.2014 do 12.2014,
a wykonawcą zadania był Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr mieszczący się w Sztumie.
Dzieci z obszaru rewitalizacji także brały udział we wskazanym projekcie ze względu na niedużą
odległość pomiędzy miejscem zamieszkania, a miejscem realizacji zadania. W ramach zadania
zorganizowano łącznie 18 zajęć, w których wzięło udział 1181 dzieci.
Zadanie: „Rozwój-zmiana-satysfakcja -zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gier planszowych”
Projekt adresowany był do dzieci z klas I-VI i ich rodziców, młodzieży gimnazjalnej, nauczycieli
i wychowawców, osób zainteresowanych pracą przy projekcie. W ramach realizacji zadania
przeprowadzono:
 spotkanie integracyjne,
 zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gier planszowych,
 otwarte spotkania z grami planszowymi dla rodziców dzieci biorących udział
w projekcie oraz innych mieszkańców Sztumu.
 konkursy i turnieje dla grupy dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie.
Wskazane zadanie zostało zrealizowane w okresie od 03.2014 do 12.2014 przez
Stowarzyszenie „Szansa”, które funkcjonuje na terenie obszaru rewitalizacji. W zadaniu wzięło
udział łącznie 100 dzieci.
Projekt: „Eko-senior – edukacja ekologiczna osób starszych z terenu miasta i gminy Sztum oraz
budowanie więzi międzypokoleniowej”
Celem projektu było pobudzenie aktywności społecznej, integracja społeczna i wzrost
świadomości ekologicznej wśród uczestników projektu poprzez organizację spotkań dla osób
starszych oraz warsztaty z efektywnego i twórczego wykorzystania materiałów wtórnych.
Realizatorami projektu byli Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie,
„Stowarzyszenie Przyjaciele Dzieci” oraz Sztumskie Centrum Kultury. Projekt został
zrealizowany w okresie od 05.2014 do 12.2014, a udział w nim wzięło 20 osób z czego 3 osoby
pochodziły z obszaru rewitalizacji.
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Projekt: „Aktywny senior darem serca dla potrzebujących”
W 2014 roku Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym Dar Serca w partnerstwie
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie oraz Sztumskim Centrum
Kultury przystąpili do realizacji zadania publicznego w ramach Rządowego Programu na Rzecz
Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020. Celem projektu było rozszerzanie dostępności
do usług społecznych, m.in. opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, poradniczodoradczych, sportowych i turystycznych. Adresatami projektu były osoby powyżej 60 roku
życia, w tym głównie osoby samotne, o ograniczonej sprawności ruchowej, wymagające
pomocy oraz wolontariusze-seniorzy, którzy poświęcą wskazanym osobom wolny czas,
włączając się w realizację zadań zawartych w projekcie. W ramach zadania uczestnicy mogli
skorzystać z:







terapii zajęciowej,
ćwiczeń ruchowych i usprawniających,
zajęć rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych,
wyjazdów na basen (do pływalni w Kwidzynie),
wycieczek,
ciekawych spotkań towarzyskich i edukacyjnych z lekarzem, pielęgniarką
i psychologiem,
 ciepłego posiłku,
 pomocy w czynnościach domowych, którą będą oferować wolontariusze.
Projekt był realizowany od 05.2014 do 12.2014. W projekcie wzięło udział 30 osób z czego
aż 8 osób pochodziło z obszaru wskazanego do rewitalizacji.
Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz obszarami zdegradowanymi wskazanymi
do rewitalizacji są terytoria Sztumu na których skumulowane natężenie problemów
społecznych jest szczególnie duże. Obszary te, wykazując wysokie wartości zarówno
wskaźników obligatoryjnych jak i fakultatywnych, stanowią „punkty zapalne” – najbardziej
zdegradowane obszary miasta Sztum. Na podstawie przeprowadzonej analizy podobszaru
społecznego należy zwrócić szczególną uwagę na negatywne zjawiska zachodzące w obszarach
wyznaczonych do rewitalizacji w porównaniu do sytuacji w całym mieście.
Na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych zdiagnozowano następujące
problemy dotyczące podsystemu społecznego:
 Niska ocena oferty spędzania wolnego czasu, skierowana do młodzieży, dorosłych oraz
seniorów,
 Umiarkowanie niska ocena aktywności społecznej mieszkańców
 Niska ocena poziomu współpracy mieszkańców oraz organizacji społecznych na rzecz
efektywnego funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnych.
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Jednostka urbanistyczna IV
Przedstawiona jednostka stanowi jedną z trzech jednostek objętych LPR Miasta Sztum na lata
2016-2022. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, iż sytuacja społeczna
we wskazanej jednostce jest zła, zidentyfikowano liczne problemy, które wpływają na sytuację
społeczną obszaru. Każdy z trzech wskaźników obligatoryjnych przekraczał wartości
referencyjne województwa pomorskiego w związku z tym możemy mówić o dużej degradacji
społecznej obszaru. Należy także zwrócić uwagę na wartości we wskaźnikach fakultatywnych,
jednostka urbanistyczna IV spełniała największą liczbę wskaźników fakultatywnych spośród
wszystkich obszarów miasta Sztum. Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące czynniki:
 Odsetek dzieci i młodzieży nieotrzymujących promocji do następnej klasy w szkołach
podstawowych i gimnazjach wyższy niż wartość dla całego miasta,
 Zdecydowanie większa liczba ofiar przemocy na 1000 osób w porównaniu do sytuacji
dla miasta, w ciągu 3 lat odnotowano wzrost o ponad 200%,
 Niepokojący wzrost liczby osób uzależnionych od alkoholu na 1000 mieszkańców,
w 2013 roku wartość wskaźnika jest zdecydowanie wyższa niż wartość dla całego
miasta,
 Mimo dużego wzrostu osób uzależnionych od alkoholu, odnotowano także istotny
wzrost liczy osób korzystających ze wsparcia AA oraz GKRPA,
 Coraz większy odsetek rodzin zostaje objęty kontrolą społeczną – bardzo duży przyrost
założonych Niebieskich Kart, wartość wskaźnika w 2013 roku jest ponad dwa razy
większa niż dla miasta,
 Jeden z najwyższych współczynników liczby osób, którym przyznano dodatek
mieszkaniowy na 1000 mieszkańców,
 Zdecydowanie najwyższa wysokość świadczenia z
funduszu alimentacyjnego
w przeliczeniu na rodzinę,
 Malejąca liczba osób korzystająca ze wsparcia pomocy społecznej z powodu
niepełnosprawności,
 Niepokojąca bardzo duża liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu
bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych (rodziny wielodzietne),
 Ponadprzeciętna liczba osób korzystających z pomocy społecznej w ramach programu
rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w przeliczeniu na 1000 osób,
 Wzrost liczby osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej, wartość wskaźnika
jest zdecydowanie wyższa niż dla województwa pomorskiego,
 Duży spadek udziału osób długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku
produkcyjnym, lecz mimo wszystko wartość wskaźnika nadal jest ponad wartość
referencyjną województwa pomorskiego,
 Ponad dwa razy większa liczba przestępstw na 1000 ludności w porównaniu
do województwa pomorskiego, najwyższy poziom w mieście,
 Duży udział rodzin, którym MGOPS w Sztumie udzielił wsparcia z powodu długotrwałej
lub ciężkiej choroby, w badanym okresie odnotowano wzrost o ponad 100%,
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 Niska ocena oferty spędzania wolnego czasu, skierowana do młodzieży, dorosłych oraz
seniorów,
 Umiarkowanie niska ocena aktywności społecznej mieszkańców,
 Niska ocena poziomu współpracy mieszkańców oraz organizacji społecznych na rzecz
efektywnego funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnych.

Jednostka urbanistyczna V
Kolejną jednostką, która została wskazana jako obszar do rewitalizacji jest jednostka nr V.
We wskazanej jednostce także zidentyfikowano wiele negatywnych czynników społecznych.
Należy zaznaczyć, iż w porównaniu do jednostki urbanistycznej IV, liczba zidentyfikowanych
problemów społecznych jest mniejsza. Poniżej przedstawiono analizę czynników dla obszaru
V:
 Ponadprzeciętna wielkość zasiłków z tytułu pomocy rodzinie,
 Wzrastający odsetek dzieci i młodzieży nieotrzymujących promocji do następnej klasy
w szkołach podstawowych i gimnazjach,
 Zmniejszająca się liczba ofiar przemocy,
 Zmniejszająca się liczba osób uzależnionych od alkoholu,
 Zmniejszająca się liczba osób korzystających ze wsparcia AA, GKRPA,
 Istotny wzrost liczby osób korzystających ze wsparcia świetlicy socjoterapeutycznej,
 liczba założonych Niebieskich Kart poniżej przeciętnej,
 Jeden z najwyższych współczynników liczby osób, którym przyznano dodatek
mieszkaniowy na 1000 mieszkańców,
 Ponadprzeciętna wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego w przeliczeniu
na rodzinę,
 Bardzo niepokojący wzrost liczby osób korzystających z pomocy społecznej z powodu
bezrobocia , w 2013 roku odnotowano wzrost o około 100% w porównaniu do roku
poprzedniego, wartość ta była zdecydowanie najwyższa w porównaniu do pozostałych
obszarów w mieście,
 Spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności
w sprawach opiekuńczo wychowawczych (rodziny niepełne), w 2013 roku
odnotowano mniejszą wartość niż wartość dla całego miasta,
 Spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej w ramach programu
rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w 2013 roku odnotowano
mniejszą wartość niż wartość dla całego miasta,
 Największa Liczba rodzin, które otrzymały zasiłki rodzinne w porównaniu
do pozostałych obszarów miasta,
 Ponadprzeciętna liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1000
osób, tak jak przy obszarze IV, warto zaznaczyć, iż wskaźnik ten jest zdecydowanie
wyższy w porównaniu do wartości referencyjnej dla województwa pomorskiego,
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 Spadek udziału osób długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym,
lecz mimo wszystko wartość wskaźnika nadal jest ponad wartość referencyjną
województwa pomorskiego oraz wartość dla całego miasta,
 Duża Liczba przestępstw na 1000 ludności w porównaniu do średniej dla miasta oraz
do wartości referencyjnej województwa pomorskiego,
 Niższy niż dla miasta udział rodzin, którym MGOPS w Sztumie udzielił wsparcia
z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 Niska ocena oferty spędzania wolnego czasu, skierowana do młodzieży, dorosłych oraz
seniorów,
 Umiarkowanie niska ocena aktywności społecznej mieszkańców,
 Niska ocena poziomu współpracy mieszkańców oraz organizacji społecznych na rzecz
efektywnego funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnych.

Jednostka urbanistyczna VI
Kolejną jednostką, która została wskazana jako obszar do rewitalizacji jest jednostka nr VI.
We wskazanej jednostce także zidentyfikowano wiele negatywnych czynników społecznych.
Spośród 18 wskaźników, wskazany obszar nie spełniał jedynie 4 wskaźników. Poniżej
przedstawiono analizę czynników dla obszaru VI:
 Wzrastający odsetek dzieci i młodzieży nieotrzymujących promocji do następnej klasy
w szkołach podstawowych i gimnazjach,
 Liczba ofiar przemocy na 1000 osób wyższa w porównaniu do sytuacji dla miasta,
 Spadek liczby osób uzależnionych od alkoholu,
 Wzrost liczby osób korzystających ze wsparcia AA, GKRPA – wartość powyżej
przeciętnej dla całego miasta,
 Najwyższa wartość wskaźnika dotyczącego liczby osób korzystających ze wsparcia
świetlicy socjoterapeutycznej na 1000 osób,
 Wzrastająca liczba założonych Niebieskich Kart na 1000 osób – wartość powyżej
przeciętnej dla całego miasta,
 Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego poniżej średniej dla miasta,
 Powyżej przeciętnej liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu
bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych (rodziny wielodzietne) na 1000
osób,
 Najwyższy wskaźnik liczby osób korzystających z pomocy społecznej w ramach
programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w przeliczeniu na 1000
osób,
 Najwyższy wskaźnik liczby osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1000
osób,
 Bardzo wysoki udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym,
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 Istotny wzrost liczby przestępstw na 1000 ludności – w 2013 roku wartość
zdecydowanie wyższa niż średnia miasta,
 Istotny wzrost (o 50% w roku 2013 w porównaniu do roku 2009) liczby rodzin, którym
MGOPS w Sztumie udzielił wsparcia z powodu ubóstwa,
 Poniżej przeciętnej udział rodzin, którym MGOPS w Sztumie udzielił wsparcia z powodu
długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 Niska ocena oferty spędzania wolnego czasu, skierowana do młodzieży, dorosłych oraz
seniorów,
 Umiarkowanie niska ocena aktywności społecznej mieszkańców,
 Niska ocena poziomu współpracy mieszkańców oraz organizacji społecznych na rzecz
efektywnego funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnych.

Mimo zdiagnozowanych niepokojących zjawisk, należy zwrócić także uwagę na aktywność
mieszkańców. Na podstawie przedstawionych zrealizowanych projektów możemy zauważyć,
iż mieszkańcy jednostek urbanistycznych wskazanych do rewitalizacji, często stanowili istotną
część osób biorących udział w projektach społecznych. Zrealizowane projekty były
ukierunkowane w szczególności do dzieci, osób starszych, a także osób wykluczonych
społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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3.5.2 Podsystem gospodarczy
Podsystem gospodarczy jest jednym z trzech analizowanych podsystemów.
W przedstawionym podsystemie przeanalizowano szczegółowo wskaźniki gospodarcze
wskazane w wytycznych województwa pomorskiego dotyczących programowania
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Badane wskaźniki, tak jak w przypadku podsystemu
społecznego, przeanalizowano w dwóch płaszczyznach:
 Czas – zebrano dane z lat 2009-20132,
 Miejsce – zbierane dane były automatycznie przyporządkowane do konkretnego
adresu, dzięki czemu możliwe jest przeanalizowanie danych dla konkretnej jednostki
urbanistycznej oraz porównanie danych do sytuacji w całym mieście.
Analiza wskaźników gospodarczych
Wykres 24 – Udział osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej w ogólnej liczbie
bezrobotnych w latach 2009-2013
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Na Wykresie 24 przedstawiono udział osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub
poniżej w ogólnej liczbie bezrobotnych w latach 2009-2013. Na podstawie przedstawionych
danych można zauważyć, iż w badanym okresie wskaźnik ten zmalał dla obszaru całego miasta
oraz dla jednostki urbanistycznej IV i VI, nieznaczny wzrost odnotowano w jednostce
urbanistycznej V. Warto zwrócić uwagę na nagły wzrost wskaźnika w roku 2012 oraz
drastyczny spadek w roku 2013. Każda z jednostek urbanistycznych wskazana do rewitalizacji
przewyższa wartość dla całego miasta w roku 2013.

2

Część wskaźników została przeanalizowana w mniejszym zakresie czasowym
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W porównaniu do wartości referencyjnej województwa pomorskiego z roku 2012, wartości
wskazanych jednostek urbanistycznych są zdecydowanie wyższe.
Wykres 25 – Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób w latach 20092013
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Na terenie miasta Sztum jest zdecydowanie mniej zarejestrowanych podmiotów gospodarki
narodowej przypadających na 100 osób w porównaniu do wartości wskaźnika dla
województwa pomorskiego.
W badanym okresie czasu wskaźnik ten nie uległ znaczącym zmianom, należy zwrócić uwagę
na fakt, iż w roku 2013 jedynie wskaźnik w jednostce urbanistycznej VI jest poniżej przeciętnej
dla całego miasta. Odnotowano istotny wzrost wskaźnika w obszarze IV w roku 2013
w stosunku do roku 2009.
Na podstawie przedstawionych danych można stwierdzić, iż na wskazanych jednostkach
urbanistycznych występuje ponadprzeciętna liczba przedsiębiorców. Może być to istotny
czynnik w procesie rewitalizacji, gdyż przedsiębiorcy będą partnerami w realizacji projektów
rewitalizacyjnych.
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Wykres 26 – Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności w roku 2012
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W celu przeanalizowania struktury produkcyjności społeczeństwa, przedstawiono dane
dotyczące odsetka osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności w roku 2012.
Na podstawie przedstawionych danych można zauważyć, iż jedynie mieszkańcy jednostki
urbanistycznej IV stanowią większy procentowy udział osób w wieku poprodukcyjnym
w porównaniu do średniej dla miasta oraz dla województwa pomorskiego. Istotnym
elementem rewitalizacji jest integracja społeczności, jednym z wskazanych elementów może
być integracja pomiędzy osobami w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym oraz
poprodukcyjnym. Dzięki zaobserwowanym dysproporcjom pomiędzy wskazanymi obszarami,
istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w ramach działań rewitalizacyjnych nastąpi integracja
osób w rożnym przedziale wiekowym.
Wykres 27 – Poziom dochodów ludności per capita w latach 2009-2013
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W celu zbadania zamożności mieszkańców, zebrano dane dotyczące poziomu dochodów
przypadających na jedną osobę w latach 2009-2013. Na podstawie powyżej przedstawionego
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wykresu możemy zauważyć pozytywny trend wzrostowy, jedynie w roku 2012
zaobserwowano spadek wskaźnika. W okresie od roku 2009 do roku 2013 na terenie całego
miasta odnotowano wzrost o 22%, podobne zmiany zaobserwowano w badanych obszarach
wskazanych do rewitalizacji. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w 2013 roku wszystkie
ze wskazanych jednostek urbanistycznych są poniżej średniej dla całego miasta, w związku
z tym można uznać, iż są to obszary zamieszkałe przez mniej zamożnych mieszkańców
w porównaniu do pozostałych obszarów miasta.
Wykres 28 – Wielkość dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości na m2 w latach 2009-2013
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Ostatnim wskaźnikiem analizowanym w podsystemie gospodarczym jest wielkość dochodów
gminy z tytułu podatku od nieruchomości na m2 w latach 2009-2013. Wskaźnik ten pozwala
zaobserwować, która część miasta jest najbardziej atrakcyjna dla mieszkańców oraz
przedsiębiorców. W mieście Sztum wskaźnik ten nie uległ dużym zmianom w latach 20092013. Szczególną uwagę należy zwrócić na wartość wskaźnika dla jednostki urbanistycznej IV,
gdzie wskazana wartość jest zdecydowanie niższa niż dla miasta oraz dla pozostałych
analizowanych obszarów. W 2013 roku wartość wskaźnika dla jednostki urbanistycznej V i VI
przewyższała średnią wartość dla miasta.
Na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych zdiagnozowano następujące
problemy dotyczące podsystemu gospodarczego:
 Niska ocena możliwości uzyskania zatrudnienia,
 Umiarkowana jakości wsparcia skierowanego do osób bezrobotnych lub biernych
zawodowo,
 Umiarkowanie wysoka ocena warunków do prowadzenia działalności gospodarczej,
 Umiarkowana ocena poziomu przedsiębiorczości,
 Wysoki poziom współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, organizacjami
pozarządowymi, organami administracji publicznej.
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Jednostka urbanistyczna IV
Na podstawie zebranych informacji jednostka urbanistyczna IV charakteryzuje się:
 Ponadprzeciętnym udziałem osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub
poniżej w ogólnej liczbie bezrobotnych,
 Ponadprzeciętną liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100
mieszkańców,
 Zdecydowanie najwyższym odsetkiem osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie
ludności,
 Wzrastającym poziomem dochodów ludności przypadającym na jedną osobę, lecz
mniejszym niż średnia wartość dla miasta,
 Atrakcyjną lokalizacją biorąc pod uwagę cenę podatku od nieruchomości przypadającą
na m2,
 Niską ocenę możliwości uzyskania zatrudnienia,
 Umiarkowaną jakością wsparcia skierowanego do osób bezrobotnych lub biernych
zawodowo,
 Umiarkowanie wysoką oceną warunków do prowadzenia działalności gospodarczej,
 Umiarkowana ocena poziomu przedsiębiorczości,
 Wysokim poziomem współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, organizacjami
pozarządowymi, organami administracji publicznej.

Jednostka urbanistyczna V
Kolejnym przeanalizowanym obszarem jest jednostka urbanistyczna V, która charakteryzuje
się:
 Najwyższym udziałem osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej
w ogólnej liczbie bezrobotnych w roku 2013,
 Ponadprzeciętną liczbą zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100
osób,
 Niskim, odsetkiem osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności,
 Wzrastającym poziomem dochodów ludności przypadającym na jedną osobę, lecz
mniejszym niż średnia wartość dla miasta,
 Bardzo atrakcyjną lokalizacją biorąc pod uwagę cenę podatku od nieruchomości
przypadającą na m2,
 Niską ocenę możliwości uzyskania zatrudnienia,
 Umiarkowaną jakością wsparcia skierowanego do osób bezrobotnych lub biernych
zawodowo,
 Umiarkowanie wysoką oceną warunków do prowadzenia działalności gospodarczej,
 Umiarkowana ocena poziomu przedsiębiorczości,
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 Wysokim poziomem współpracy pomiędzy przedsiębiorcami,
pozarządowymi, organami administracji publicznej.

organizacjami

Jednostka urbanistyczna VI
Jednostka urbanistyczna V, która charakteryzuje się:
 Najniższym udziałem osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej
w ogólnej liczbie bezrobotnych w porównaniu do pozostałych obszarów wskazanych
do rewitalizacji, lecz jest to wyższy poziom niż średnia dla miasta,
 Najmniejszą liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób,
 Niskim odsetkiem osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności,
 Wzrastającym poziomem dochodów ludności przypadającym na jedną osobę, lecz
mniejszym niż średnia wartość dla miasta,
 Spadkiem wielkości dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości na m 2,
 Niską ocenę możliwości uzyskania zatrudnienia,
 Umiarkowaną jakością wsparcia skierowanego do osób bezrobotnych lub biernych
zawodowo,
 Umiarkowanie wysoką oceną warunków do prowadzenia działalności gospodarczej,
 Umiarkowana ocena poziomu przedsiębiorczości,
 Wysokim poziomem współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, organizacjami
pozarządowymi, organami administracji publicznej.

Na podstawie przedstawionych danych dotyczących podsystemu gospodarczego można
stwierdzić, iż wskazany obszar spełnia idealnie elementy dla obszarów rewitalizacyjnych,
a w niektórych miejscach obszary wzajemnie się uzupełniają, np. poprzez różny udział osób
w wieku poprodukcyjnym.
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3.5.3 Podsystem przestrzenny
Ostatnim analizowanym podsystemem jest podsystem przestrzenny. W przedstawionym
podrozdziale przeanalizowano szczegółowo wskaźniki przestrzenne wskazane w wytycznych
województwa pomorskiego dotyczących programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
a także inne wskaźnik, które zostały opracowane na podstawie zebranych danych. Badane
wskaźniki, tak jak w przypadku pozostałych podsystemów, przeanalizowano w dwóch
płaszczyznach:
 Czas – zebrano dane z lat 2009-20133,
 Miejsce – zbierane dane były automatycznie przyporządkowane do konkretnego
adresu, dzięki czemu możliwe jest przeanalizowanie danych dla konkretnej jednostki
urbanistycznej oraz porównanie danych do sytuacji w całym mieście.

Analiza wskaźników przestrzennych
Wykres 29 – Przeciętna powierzchnia lokalu na osobę w latach 2009-2013
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Na podstawie zebranych danych z lat 2009-2013 wskazano średnią powierzchnię lokalu
mieszkalnego przypadającego na jednego mieszkańca. W badanym okresie średnia wartość
dla miasta wzrosła o niecałe 13% z poziomu 21,80 w roku 2009, do poziomu 24,59 w roku
2013. Należy zwrócić szczególną uwagę na istotny wzrost wskaźnika w jednostce
urbanistycznej VI w roku 2013 w stosunku do roku poprzedniego, a także do roku 2009,
we wskazanym obszarze nastąpiła największa zmiana badanego wskaźnika. W pozostałych
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Część wskaźników została przeanalizowana w mniejszym zakresie czasowym
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jednostkach urbanistycznych w roku 2013 wartość wskaźnika była poniżej przeciętnej dla
miasta.
Wykres 30 – Udział budynków generujących emisje niskie w roku 2013
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Po weryfikacji zebranych danych, które zostały przedstawione w „Raporcie dotyczącym
delimitacji obszarów zdegradowanych w Mieście Sztum”, dokonano istotnej korekty
wskaźnika dotyczącego udział budynków generujących emisje niskie w roku 2013.
Na podstawie Wykresu 30 można stwierdzić, iż poziom emisji niskich w mieście Sztum jest
bardzo wysoki, w szczególności jest to zauważalne w jednostce urbanistycznej VI, na której
znajdują się osiedla domków jednorodzinnych. W jednostce urbanistycznej IV oraz V wartość
wskaźnika jest poniżej średniej dla miasta, lecz mimo wszystko są to wartości bardzo wysokie.
Zaobserwowane zjawisko stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. W związku
z powyższym Miasto i Gmina Sztum w roku 2015 zatwierdziło Plan działań na rzecz
zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sztum do 2020
roku.
Wykres 31 – Liczba podstawowych punktów medycznych w przeliczeniu na 1000 osób w roku 2013
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Kolejnym badanym wskaźnikiem w podsystemie przestrzennym była liczba podstawowych
punktów medycznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W 2013 roku w mieście Sztum
przypadało 0,81 podstawowych punktów medycznych na 1000 mieszkańców. Najgorszą
sytuację zaobserwowano w jednostce urbanistycznej VI, gdzie zidentyfikowano brak
jakiegokolwiek punktu medycznego. W pozostałych analizowanych obszarach wartość ta była
powyżej średniej dla miasta.
Wykres 32 – Udział budynków nie podłączonych do miejskiej sieci centralnego ogrzewania w roku 2013
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Na podstawie uzyskanych danych od firmy Veolia Północ Sp. z o.o., która zarządza jedyną
miejską siecią centralnego ogrzewania w Sztumie, zidentyfikowano budynki mieszkalne, które
nie są podłączone do miejskiej sieci centralnego ogrzewania. W badanym przypadku
szczególną uwagę należy zwrócić na jednostkę urbanistyczną VI, w której zidentyfikowano
najwyższy współczynnik braku dostępu do miejskiej sieci centralnego ogrzewania.
We wskazanej jednostce urbanistycznej prawie 95% budynków posiada indywidualny system
zaopatrzenia w ciepło co stanowi najwyższą wartość spośród analizowanych jednostek
urbanistycznych. W pozostałych jednostkach urbanistycznych sytuacja ta nie jest o wiele
lepsza, w jednostce urbanistycznej V ponad 71% budynków nie jest podłączonych do miejskiej
sieci, a w jednostce urbanistycznej IV prawie 55% budynków. Na podstawie przedstawionych
danych można stwierdzić, iż miejski system centralnego ogrzewania nie jest rozległą siecią
w związku z czym duża część mieszkańców korzysta z indywidualnych systemów
zaopatrywania w ciepło.
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Wykres 33 – Struktura podziału lokali ze względu na formę własności w roku 2014
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Spośród 1860 lokali mieszkalnych mieszczących się w obszarze rewitalizacji, zidentyfikowano
595 lokali na terenie jednostki urbanistycznej IV, 664 na terenie jednostki urbanistycznej V
oraz 601 na terenie jednostki urbanistycznej VI. Największą część (28,8%) stanowią
mieszkania/domy własnościowe, niewiele mniej, bo 26,9%, mieszkania własnościowe
spółdzielcze. Kolejną liczną grupę stanowią mieszkania własnościowe w ramach wspólnoty
mieszkaniowej, łącznie 21,6% wskazanych lokali. Mieszkania komunalne oraz mieszkania
lokatorskie spółdzielcze stanowią odpowiednio 13,0% i 9,1% lokali. Najmniej liczną grupę
stanowią mieszkania socjalne (0,6%). Na podstawie zebranych danych można stwierdzić,
iż w procesie rewitalizacji ważnymi partnerami powinny być spółdzielnie mieszkaniowe,
a także wspólnoty mieszkaniowe, które zarządzają ponad połową lokali mieszkalnych
na terenie obszaru rewitalizacji.
Wykres 34 – Struktura podziału lokali w poszczególnych jednostkach ze względu na formę własności w
roku 2014
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Spośród wszystkich lokali mieszkalnych mieszczących się na terenie jednostki urbanistycznej
IV, największą część stanowią mieszkania własnościowe spółdzielcze, które stanowią 37%.
We wskazanym obszarze co trzeci lokal jest zarządzany przez wspólnotę mieszkaniową.
Kolejną liczną grupę stanowią mieszkania/domy własnościowe (18%). Mieszkania komunalne
stanowią 11% wszystkich lokali, a najmniejszą grupę stanowią mieszania socjalne (1%).
W jednostce urbanistycznej V zdiagnozowano najwięcej mieszkań własnościowych
spółdzielczych, które stanowią 42% wszystkich lokali mieszkalnych we wskazanej jednostce.
Co czwarty lokal jest mieszkaniem bądź domem własnościowym. Mieszkania w ramach
wspólnoty mieszkaniowej oraz mieszkania komunalne stanowią odpowiednio 17% i 12%
wszystkich zdiagnozowanych lokali, natomiast 3% stanowią mieszkania lokatorskie
spółdzielcze.
W jednostce urbanistycznej VI zdiagnozowano największą ilość mieszkań/domów
własnościowych, które stanowią 43%. Co czwarty jest mieszkaniem lokatorskim
spółdzielczym. Mieszkania komunalne oraz mieszkania własnościowe w ramach wspólnoty
mieszkaniowej stanowią odpowiednio 16% i 15% wszystkich lokali. Mieszkania socjalne
stanowią 1% wszystkich lokali w ramach wskazanej jednostki urbanistycznej.
Wykres 35 – Liczba budynków mieszkalnych wymagających remontów

153
160
140
120
100
80
38

60

44

40
20
0
Jednostka urbanistyczna Jednostka urbanistyczna Jednostka urbanistyczna
IV
V
VI

Źródło: opracowanie własne

W wyniku intensywnych prac związanych z pozyskaniem danych, udało się zidentyfikować
budynki z obszaru rewitalizacji, które wymagają remontu elewacji, dachu lub instalacji
zewnętrznych. Na podstawie wyżej zaprezentowanego wykresu możemy zauważyć,
iż zdecydowana większość budynków wymagających remontu znajduje się na terenie
jednostki urbanistycznej VI, należy zwrócić uwagę na fakt, iż budynki mieszkalne we
wskazanym obszarze stanowią 67% budynków mieszkalnych z obszaru zdegradowanego.

62 | S t r o n a

Wykres 36 – Udział budynków mieszkalnych wymagających remontów w ogólnej liczbie budynków
mieszkalnych
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Największy udział budynków wymagających remontu zidentyfikowano w jednostce
urbanistycznej IV – ponad 70%. W pozostałych wskazanych obszarach udział budynków
wymagających remontu jest mniejszy, lecz warto zaznaczyć, iż przekracza 50%.
Wykres 37 – Liczba wymaganych remontów z uwzględnieniem podziału na typ remontu
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Na podstawie zebranych danych dokonano wskazania liczby wymaganych remontów
w uwzględnieniem typu remontu. Wskazano łącznie 187 budynków wymagających remontu
elewacji, 169 budynków wymagających remontu dachu oraz 34 budynki wymagające remontu
instalacji wewnętrznej.
Na podstawie zebranych danych w wyniku realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla Miasta i Gminy Sztum zidentyfikowano łącznie 29 budynków
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mieszczących się na terenie jednostki urbanistycznej VI, w których stwierdzono występowanie
azbestu białego (chryzotyl) w konstrukcji budynku. Spośród 29 budynków, 22 stanowiły
budynki mieszkalne, a kolejne 7 stanowiły garaże. Łączna szacunkowa powierzchnia pokrycia
azbestem wyniosła aż 1877 m2. Warto zaznaczyć, iż 29 zdiagnozowanych budynków na terenie
jednostki urbanistycznej VI stanowi istotną część wszystkich zdiagnozowanych budynków na
terenie miasta Sztum (łącznie 97 budynków). Podstawowym celem niniejszego „Programu”
jest usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Sztum, a przez
to wyeliminowanie negatywnego wpływu ekspozycji mieszkańców na działanie tego
niebezpiecznego materiału.
Warto również zaznaczyć, iż w trakcie zbierania danych statystycznych zweryfikowano dostęp
do sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz sieci gazowej. Przedstawiona infrastruktura
w mieście Sztum jest na wysokim poziomie, gdyż dostęp do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
posiadają wszyscy mieszkańcy, a sieć gazowa obejmuje bardzo dużą część zabudowy miejskiej.
W związku z istotnym problemem dotyczącym dużego udziału budynków generujących emisje
niskie w Mieście i Gminie Sztum zatwierdzono „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii
– plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sztum do 2020 roku”. Zgodnie
ze wskazanym dokumentem celem strategicznym Miasta i Gminy Sztum w obszarach objętych
Planem jest ograniczenie emisji CO2 na terenie gminy o minimum 20% w stosunku do emisji
z roku 2008. Wyodrębniono także następujące cele szczegółowe:
 ograniczenie niskiej emisji,
 poprawa efektywności energetycznej budynków, urządzeń i instalacji (w tym
oświetlenia ulicznego),
 optymalizacja wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej (wzorcowa
rola sektora publicznego),
 upowszechnienie stosowania odnawialnych źródeł energii u osób indywidualnych
(kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, małe elektrownie
wiatrowe etc.),
 promocja transportu zrównoważonego, w tym rozbudowa infrastruktury pieszorowerowej,
 podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców,
 wzrost zaangażowania lokalnych interesariuszy w kreowanie lokalnej polityki
energetycznej.
Na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych zdiagnozowano następujące
problemy dotyczące podsystemu przestrzennego:
 Umiarkowana jakość infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
 Zły stan zagospodarowania przestrzeni publicznej.
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Jednostka urbanistyczna IV
Na podstawie zebranych informacji jednostka urbanistyczna IV charakteryzuje się:
 Powierzchnią lokalu na osobę poniżej przeciętnej,
 Najniższym wskaźnikiem emisji niskich w porównaniu do pozostałych analizowanych
obszarów, a także poniżej średniej wartości dla całego miasta. Wskazana wartość jest
mimo wszystko bardzo wysoka, gdyż ogólna wartość dla miasta jest wysoka
w porównaniu do innych ośrodków miejskich,
 Ponadprzeciętną liczbą podstawowych punktów medycznych w przeliczeniu na 1000
osób,
 Najniższym wskaźnikiem braku dostępu do miejskiej sieci centralnego ogrzewania
w porównaniu do pozostałych analizowanych obszarów, lecz należy zaznaczyć iż jest
to nadal poziom daleki od oczekiwań mieszkańców,
 Bardzo dużym udziałem budynków wymagających remontu (elewacja, dach, instalacja
wewnętrzna),
 Mieszkaniami własnościowymi spółdzielczymi oraz mieszkaniami własnościowymi
w ramach wspólnoty, które stanowią odpowiednio 37% i 33% wszystkich lokali
mieszkalnych,
 Umiarkowaną jakością infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
 Złym stanem zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Jednostka urbanistyczna V
Na podstawie zebranych informacji jednostka urbanistyczna V charakteryzuje się:
 Najniższą powierzchnią lokalu na osobę,
 Wskaźnikiem emisji niskich poniżej średniej dla miasta. Wskazana wartość jest mimo
wszystko bardzo wysoka, gdyż ogólna wartość dla miasta jest wysoka w porównaniu
do innych ośrodków miejskich,
 Największą wartością podstawowych punktów medycznych w przeliczeniu na 1000
osób,
 Średnim wskaźnikiem braku dostępu do miejskiej sieci centralnego ogrzewania
w porównaniu do pozostałych analizowanych obszarów, lecz należy zaznaczyć iż jest
to nadal poziom daleki od oczekiwań mieszkańców,
 Dużym udziałem budynków wymagających remontu (elewacja, dach, instalacja
wewnętrzna),
 mieszkaniami własnościowymi spółdzielczymi oraz mieszkaniami własnościowymi
w ramach wspólnoty, które stanowią odpowiednio 42% i 17% wszystkich lokali
mieszkalnych,
 Umiarkowaną jakością infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
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 Złym stanem zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Jednostka urbanistyczna VI
Na podstawie zebranych informacji jednostka urbanistyczna VI charakteryzuje się:
 Dużym wzrostem wskaźnika powierzchni lokalu na osobę,
 Bardzo dużym udziałem budynków generujących emisje niskie, najwyższy poziom
w mieście,
 Brakiem podstawowych punktów medycznych,
 Bardzo wysokim wskaźnikiem braku dostępu do miejskiej sieci centralnego
ogrzewania,
 Bardzo duża liczba budynków, w których zidentyfikowano azbest w konstrukcji,
w porównaniu do pozostałych obszarów miasta,
 Bardzo dużą liczbą budynków wymagających remontu (elewacja, dach, instalacja
wewnętrzna),
 Mieszkaniami/domami
własnościowymi
oraz
mieszkaniami
lokatorskim
spółdzielczymi, które stanowią odpowiednio 43% i 25% wszystkich lokali mieszkalnych,
 Umiarkowaną jakością infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
 Złym stanem zagospodarowania przestrzeni publicznej.
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4. Wizja
Rewitalizacja jest kompleksowym procesem wielotorowych przemian przestrzennych,
społecznych i gospodarczych w zdegradowanej części miejscowości, mającym na celu
podniesienie poziomu życia mieszkańców, jak również przywrócenie ładu przestrzennego
i wspomaganie działań prowadzących do ożywienia gospodarczego. Zgodnie z definicją
ustawy, rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania
na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.
Wizja obszaru rewitalizacji brzmi następująco:

Sztum to miasto intensywnego i zrównoważonego rozwoju społecznogospodarczego z zachowaniem wysokiej jakości przestrzeni publicznej, tworzący
przyjazną i atrakcyjną przestrzeń do życia dla wszystkich jej mieszkańców.
Obszar objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji dla miasta Sztum na lata 20162022 po przeprowadzeniu procesów i wdrożeniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych
jest obszarem uzdrowionym i ożywionym społecznie, gospodarczo, kulturowo,
a także przestrzennie z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju
i walorów środowiskowych.
Dzięki działaniom rewitalizacyjnym zredukowano wykluczenie społeczne
i ubóstwo, zwiększyło się zatrudnienie wśród mieszkańców, nastąpił wzrost
aktywności społecznej oraz gospodarczej wśród osób zamieszkujących obszary
poddane procesowi rewitalizacji, co skutkuje także wzrostem inicjatyw lokalnych.
Na terenie objętym rewitalizacją poprawiła się ̨ jakość życia. Obszar stał się
atrakcyjny pod względem zamieszkania, prowadzenia przedsiębiorczości jak
również turystyki - w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów.
Zrewitalizowana przestrzeń publiczna stała się ̨ przyjazna dla mieszkańców,
turystów oraz inwestorów, pojawiły się nowe punkty usługowe, miejsca
odpoczynku i aktywnego spędzania czasu, a także obiekty integracji miejskiej,
w tym kulturowej, stanowiące przyjazne miejsca spotkań mieszkańców Sztumu.
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5. Cele rewitalizacji
Cele strategiczne wraz z przyporządkowanymi im celami operacyjntymi przedstawiono
w formie tabelarycznej. Na podstawie celów operacyjnych przedstawiono kierunki działań
oraz oczekiwane efekty rewitalizacji.
C.S. 1 – Zmniejszenie
występowania zjawiska
patologii społecznej,
wykluczenia społecznego
na terenie rewitalizacji oraz
aktywizacja mieszkańców

C.S. 2 – Wzrost
przedsiębiorczości
mieszkańców oraz
aktywności zawodowej

C.S. 3 – Rewitalizacja
przestrzeni publicznej oraz
poprawa infrastruktury
mieszkaniowej

C.O. 1.1 – Redukcja
występowania patologii
społecznych

C.O. 2.1 – Rozwój lokalnej
przedsiębiorczości

C.O. 3.1 – Modernizacja
oraz stworzenie
ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych

C.O. 1.2 – Zapobieganie i
przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu
C.O. 1.3 – Aktywizacja i
integracja mieszkańców

C.O. 2.2 –Zwiększenie
aktywności zawodowej
mieszkańców obszaru
zdegradowanego

C.O. 3.2 –Poprawa stanu
technicznego budynków
mieszkalnych i budynków
użyteczności publicznej

Cel Strategiczny 1 - Zmniejszenie występowania zjawiska patologii społecznej, wykluczenia
społecznego na terenie rewitalizacji oraz aktywizacja mieszkańców
 C.O. 1.1 - Redukcja występowania patologii społecznych
Rodzaje działań:






Zapewnienie rodzinom dotkniętych problemem uzależnienia oraz samym
uzależnionym, szerszego wsparcia psychologicznego i społecznego,
Zapewnienie wsparcia rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
Praca ze środowiskami patologicznymi,
Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży,
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Oczekiwane efekty:





Zmniejszenie się liczby osób dotkniętych problemem uzależnienia,
Zwiększenie bezpieczeństwa rodziny,
Poprawa systemu opieki nad dziećmi i rodziną,
Ograniczenie przestępczości.
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 C.O. 1.2 - Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Rodzaje działań:




Stworzenie zaplecza infrastrukturalnego, umożliwiającego spotkania/rozwijanie
zainteresowań przez osoby wykluczone społecznie,
Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży,
dotyczących wykluczenia społecznego,
Włączenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do działań
wolontarystycznych.

Oczekiwane efekty:



Wzrost świadomości mieszkańców na temat wykluczenia społecznego,
Aktywizacja i integracja osób wykluczonych społecznie,

 C.O. 1.3 - Aktywizacja i integracja mieszkańców
Rodzaje działań:




Wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców,
Stworzenie i utrzymanie miejsc aktywności lokalnej na obszarze rewitalizacji,
Promocja działań związanych z wolontariatem.

Oczekiwane efekty:




Wzrost liczby inicjatyw obywatelskich,
Większa integracja mieszkańców dzięki przystosowanym do tego miejscom, które
mieszczą się na terenie obszaru rewitalizacji,
Wzrost liczby wolontariuszy

Cel Strategiczny 2 - Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców oraz aktywności zawodowej
 C.O. 2.1 – Rozwój lokalnej przedsiębiorczości
Rodzaje działań:




Promocja idei współpracy i partnerstwa branżowego wśród podmiotów
gospodarczych,
Współpraca lokalnych władz i instytucji otoczenia biznesu,
Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych stanowiące platformę
współpracy pomiędzy samorządem, organizacjami pozarządowymi oraz
przedsiębiorcami,
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Oczekiwane efekty:




Utworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,
Powstanie nowych mikro oraz małych przedsiębiorstw na terenie obszaru
rewitalizacji,
Wzrost aktywności gospodarczej na terenie obszaru zdegradowanego poprzez
realizację wspólnych przedsięwzięć – nawiązanie partnerstw.

 C.O. 2.2 –Zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców obszaru zdegradowanego
Rodzaje działań:




Programy aktywizujące i propagujące idee przedsiębiorczości,
Doradztwo i szkolenia dla osób biernych zawodowo i bezrobotnych,
Wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej.

Oczekiwane efekty:
 Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych,
 Zmniejszenie liczby osób biernych zawodowo,
 Większa liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 Większa liczba osób korzystających z doradztwa zawodowego.

Cel Strategiczny 3 – Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz poprawa infrastruktury
mieszkaniowej
 C.O. 3.1 – Modernizacja oraz stworzenie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych
Rodzaje działań:




Nadanie nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych i społecznych obiektom oraz
terenom zdegradowanym poprzez modernizację otwartej przestrzeni publicznej,
Wsparcie i rozwój aktywnej formy spędzania czasu wolnego w oparciu o istniejącą
infrastrukturę na terenie obszaru rewitalizacji,
Budowa i modernizacja infrastruktury (w tym dla osób niepełnosprawnych).

Oczekiwane efekty:





Zatrzymanie procesu degradacji obiektów publicznych,
Wzrost zainteresowania wśród mieszkańców gminy wyspecjalizowaną ofertą
kulturalną- aktywizacja kulturalna mieszkańców,
Wzrost liczby mieszkańców korzystających z aktywnej formy spędzania czasu
wolnego,
Zwiększenie dostępu do infrastruktury miejskiej dla wszystkich grup społecznych.
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 C.O. 3.2 – Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i budynków
użyteczności publicznej
Rodzaje działań:







Modernizacja i nadanie nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych i społecznych
obiektom zdegradowanym,
Remonty zabudowy wielorodzinnej, w tym remont m.in. elewacji, dachu, instalacji
wewnętrznych,
Prace robotnicze mające na celu podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej
sieci centralnego ogrzewania,
Organizacja akcji informacyjnych dotyczących negatywnego wpływu emisji niskich
na zdrowie,
Wymiana instalacji cieplnych generujących emisje niskie,
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego poprawiająca bezpieczeństwo
mieszkańców oraz zmniejszająca zużycie energii.

Oczekiwane efekty:






Zatrzymanie procesu degradacji obiektów publicznych,
Poprawa infrastruktury mieszkalnej, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
dzięki przeprowadzonym remontom,
Zwiększenie się udziału budynków podłączonych do miejskiej sieci centralnego
ogrzewania,
Zmniejszenie się udziału budynków generujących emisje niskie,
Zwiększenie efektywności energetycznej.
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6. Środki realizacji celów
Projekty realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 20162022 będą finansowane m.in. z następujących źródeł:
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
(RPO WP 2014-2020),
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ 2014-2020),
 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER 2014-2020),
 Budżet Miasta i Gminy Sztum,
 Budżet samorządu powiatowego,
 Budżet Samorządu Województwa Pomorskiego,
 Budżet Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego,
 Środki krajowe,
 Środki własne liderów i partnerów projektów,
 Inne potencjalne źródła finansowania, niezidentyfikowane w momencie sporządzania
LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022.
Na podstawie zidentyfikowanych problemów oraz wskazanych celów operacyjnych, wskazano
następujące przedsięwzięcia podstawowe oraz uzupełniające, które pozwolą na realizację
celów.
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Tabela 4 - Jednostka urbanistyczna nr IV - Planowane projekty
Lp.

Nazwa
przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Zakres
czasowy
realizacji

1.

Sztumski Model
Wsparcia Rodziny rozwój usług
społecznych w
ramach Programu
Rewitalizacji Obszaru
Zdegradowanego
"Nad Jeziorem"
w Sztumie

Utworzenie placówki
wsparcia dziennego
prowadzonej w formie
specjalistycznej zgodnie z art.
9 pkt. 2 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy
zastępczej w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Sztumie,
której siedziba znajduje się w
obszarze rewitalizacji.
Rodzaje planowanych działań:
 działania edukacyjne
(np. pomoc w nauce,
korepetycje,
organizowanie zajęć
językowych, np. jęz.
angielski;
 działania animacyjne –
„nauka przez zabawę”
(np. warsztaty plastyczne,
warsztaty robienia
biżuterii, warsztaty
tworzenia z filcu itp.);
 organizacja zajęć
socjoterapeutycznych,
które uczą pewnych
umiejętności społecznych
przydatnych

20172019

Jednostka urbanistyczna nr IV
Jakie problemy zidentyfikowane
Planowany
na etapie diagnozy rozwiązuje
koszt
planowane przedsięwzięcie?
Rezultaty bezpośrednie
Przedsięwzięcia podstawowe
Cel operacyjny:
1 680 000,00 zł
C.O. 1.1 – Redukcja
występowania patologii
społecznych
C.O. 1.2 - Zapobieganie i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
C.O. 1.3 - Aktywizacja i integracja
mieszkańców
C.O. 2.1 – Rozwój lokalnej
przedsiębiorczości
C.O. 2.2 –Zwiększenie aktywności
zawodowej mieszkańców obszaru
zdegradowanego
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych
Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 bardzo duża liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezradności w sprawach
opiekuńczo –
wychowawczych (rodziny
niepełne i wielodzietne) –

Źródła
finansowania

Podmiot
realizujący

Potencjalne partnerstwa
wraz z określeniem roli
Podmiotów

RPO WP 20142020
DZIAŁANIE 6.2
Usługi
Społeczne
PODDZIAŁANIE
6.2.2 Rozwój
Usług
Społecznych

Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

Partnerzy wraz z opisem
realizowanych zadań:
 organizacje
pozarządowe:
organizacja czasu
wolnego, np. piknik
rodzinny czy rajd
rowerowy, "nauka
przez zabawę";
przygotowanie
warsztatów
edukacyjnych;
organizowanie zajęć
sportowych dla
uczestników
świetlicy
socjoterapeutycznej i
ich rodzin;
organizowanie zajęć
sportowoedukacyjnych dla
uczestników;
 Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna
(Starostwo
Powiatowe w
Sztumie) -

Budżet Miasta i
Gminy Sztum
oraz Samorządu
Województwa
Pomorskiego
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do budowania
satysfakcjonujących więzi
międzyludzkich (integracja
grupowa, budowanie
więzi grupowych, nauka
umiejętności
konstruktywnego
wyrażania siebie, swoich
poglądów, opinii poprzez
gry i zabawy ruchowe,
odgrywanie scenek i
omawianie ich, nauka
mówienia o swoich
emocjach i uczuciach,
przełamywanie barier w
komunikacji,
przełamywanie
nieśmiałości, umiejętność
wypowiadania się na
forum, podnoszenie
własnej samooceny,
budowanie poczucia
swojej tożsamości,
pozytywne budowanie
własnego wizerunku,
nauka o prawach
człowieka itd. w
zależności od potrzeb
indywidualnych i
grupowych);
 eliminowanie zaburzeń
zachowania, promowania
wolontariatu w celu
kształtowania właściwych
postaw oraz włączania
wolontariuszy i/lub
















największa w porównaniu do
innych obszarów miasta w
rodzinach wielodzietnych,
wzrastająca liczba osób
uzależnionych od alkoholu,
wzrastająca liczba ofiar
przemocy w rodzinie,
duża liczba przestępstw,
wzrastająca liczba dzieci i
młodzieży nieotrzymująca
promocji do następnej klasy
w szkołach podstawowych i
gimnazjach,
wzrastająca liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezrobocia,
największa liczba osób
objętych wsparciem pomocy
społecznej z powodu
niepełnosprawności w
porównaniu do innych
obszarów miasta,
wzrost liczby rodzin objętych
wsparciem z powodu
długotrwałej lub ciężkiej
choroby - największa w
porównaniu do innych
obszarów miasta,
ponadprzeciętny udział osób
bezrobotnych z
wykształceniem
gimnazjalnym lub poniżej w
ogólnej liczbie bezrobotnych,
zdecydowanie najwyższy
odsetek osób w wieku

zaangażowanie
merytoryczne w
zadania poprzez
organizację zajęć
korekcyjnoedukacyjnych oraz
zajęć eliminujących
zaburzenia
zachowania;
organizację
warsztatów
rodzinnych oraz
konsultacji
specjalistycznych
 Spółdzielnia
Socjalna- organizacja
półkolonii
letnich/zimowych dla
dzieci.
Inne podmioty
zaangażowane w
realizację
przedsięwzięcia:
 kuratorzy rodzinni,
 pedagodzy,
psycholodzy,
nauczyciele szkolni,
 Gminny Zespół
Interdyscyplinarny w
Sztumie,
 Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w
Sztumie;
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animacji środowiskowej w
działania świetlicy;
 organizowanie zajęć
sportowych (np. gry
zespołowe, taniec, karate,
nauka pływania, kajaki)
 organizacji czasu wolnego,
np. piknik rodzinny, rajd
rowerowy, „obóz
przetrwania”.
Rozwój
zdeinstytucjonalizowanych i
zintegrowanych usług
społecznych na obszarze
zdegradowanym w zakresie
wsparcia rodziny
Rodziny objęte projektem
będą mogły skorzystać z
koszyka pomocy na podstawie
zidentyfikowanych
problemów w niej
występujących mających na
celu wsparcie w prawidłowym
pełnieniu funkcji rodziny
w postaci:
 Konsultacji i poradnictwa
specjalistycznego i
rodzinnego, terapii i
mediacji oraz pomocy
prawnej;
 Asystenta rodziny –
wzmocnienie
środowiskowych form
aktywizacji rodziny, w tym
w ramach profilaktyki
wykluczenia społecznego
wśród dzieci i młodzieży,

poprodukcyjnym w ogólnej
liczbie ludności
Rezultat bezpośredni:
 obniżenie liczby przestępstw
przeciwko rodzinie oraz ofiar
przemocy w rodzinie,
 spadek liczby dzieci i
młodzieży nieotrzymujących
promocji do następnej klasy
w szkołach podstawowych i
gimnazjach,
 poprawa funkcjonowania
rodzin zwłaszcza w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
(rodziny wielodzietne,
niepełne),
 poprawa oferty spędzania
wolnego czasu, skierowana
do młodzieży, dorosłych oraz
seniorów,
 wzrost aktywności społecznej
mieszkańców,
 wzrost poziomu współpracy
mieszkańców oraz organizacji
społecznych na rzecz
efektywnego funkcjonowania
i rozwoju społeczności
lokalnych,
 upowszechnienie korzystania
z usług społecznych wśród
osób dotkniętych i
zagrożonych ubóstwem oraz
wykluczeniem społecznym,
 przywrócenie funkcji
społeczno-gospodarczych i
poprawa jakości przestrzeni

 Miejsko-Gminny
Zespół Oświaty w
Sztumie;
 Młodzieżowa Grupa
Działania w Sztumie;
 Sztumskie Centrum
Kultury (w tym
Uniwersytet III
Wieku);
 dzielnicowi
(Komenda
Powiatowa Policji w
Sztumie);
 Powiatowy Urząd
Pracy w Sztumie z/s
w Dzierzgoniu;
 inne organizacje
pozarządowe;
 wolontariusze/
animacja
środowiskowa.
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zapewnienie wsparcia
rodzinom z problemami
opiekuńczowychowawczymi i
rodzinom zagrożonym
wykluczeniem
społecznym, w których
wychowują się dzieci lub
w których dzieci zostały
umieszczone w pieczy
zastępczej poprzez
wsparcie asystenta
rodziny. Zakres zadań
asystenta rodziny:
bezpośrednia praca z
rodzicami, bezpośrednia
praca z dziećmi, działania
realizowane na rzecz
dziecka i rodziny oraz
organizacja własnej pracy;
 „Szkoła dla rodziców” organizacja warsztatów
psychoedukacyjnych (np.
budowanie relacji dorosłydziecko; wspieranie
procesu budowania
wzajemnych relacji
między dziećmi–
rodzeństwo bez
rywalizacji; jak rozmawiać
z nastolatkiem), wyjazdy
integracyjne dla rodzin
zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem
społecznym i ich
otoczenia – wspieranie
rodzin w organizacji czasu

publicznych na
zdegradowanych obszarach.
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wolnego, organizacja
półkolonii
letnich/zimowych dla
dzieci przez Spółdzielnię
Socjalną;
 "Grupa samopomocowa"grupa organizowana dla
rodziców z trudnościami
opiekuńczowychowawczymi
prowadzona przez
specjalistów, Celem
istnienia grupy jest
wymiana doświadczeń
oraz zapobieganie izolacji
rodziny.
 "Grupa wsparcia"- grupa
organizowana dla osób
uzależnionych i/lub ofiar
przemocy oraz ich rodzin
prowadzona przez
specjalistów. Celem
istnienia grupy jest
wymiana doświadczeń
oraz zapobieganie izolacji
rodziny.
Rozwój usług opiekuńczych
oraz usług asystenckich dla
osób z
niepełnosprawnościami, w
tym prowadzonych w miejscu
zamieszkania.
Rodzaje planowanych działań:
 Utworzenie nowych
miejsc opieki dziennej w
istniejącym ośrodku
zapewniającym opiekę
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2.

Modernizacja i
wyposażenie
pomieszczeń na
potrzeby działalności
placówki wsparcia
dziennego w ramach
Sztumskiego Modelu
Wsparcia Rodziny
planowana w ramach
Programu
Rewitalizacji Obszaru
Zdegradowanego
"Nad Jeziorem" w
Sztumie

dzienną i zlokalizowanym
w obszarze rewitalizacji,
 Wdrożenie usług
dziennych opiekunów,
asystentów osób z
niepełnosprawnościami,
wolontariat opiekuńczy.
Adaptacja pomieszczenia na
potrzeby prowadzenia
Świetlicy socjoterapeutycznej
opisanej w przedsięwzięciu nr
1. Zakres rzeczowy obejmuje
niezbędne prace remontowe (
w tym m. in. ściany, stropy),
prace wykończeniowe i
instalacyjne wraz z
wyposażeniem
pomieszczenia.
Zadanie stanowić będzie
zaplecze infrastrukturalne –
materialne w postaci
przygotowania i wyposażenia
świetlicy socjoterapeutycznej
na potrzeby realizacji
opisanych w przedsięwzięciu
nr 1 usług społecznych na
rzecz najmłodszych członków
społeczności lokalnej
dotkniętej problemami
społecznymi
zdiagnozowanymi w obszarze
zdegradowanym.

2017

Cel operacyjny:
C.O. 1.1 – Redukcja
występowania patologii
społecznych
C.O. 1.2 - Zapobieganie i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
C.O. 1.3 - Aktywizacja i integracja
mieszkańców
C.O. 2.1 – Rozwój lokalnej
przedsiębiorczości
C.O. 2.2 –Zwiększenie aktywności
zawodowej mieszkańców obszaru
zdegradowanego
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych

50 000,00 zł

RPO WP 20142020
budżet Miasta i
Gminy Sztum
oraz Samorządu
Województwa
Pomorskiego

Miasto i Gmina
Sztum

Inne podmioty
zaangażowane w
realizację
przedsięwzięcia:
 Szkoła Podstawowa
nr 2 w Sztumie –
udostępnienie
pomieszczenia
 Sztumskie Centrum
Kultury

Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 bardzo duża liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezradności w sprawach
opiekuńczo –
wychowawczych (rodziny
niepełne i wielodzietne) –
największa w porównaniu do
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innych obszarów miasta w
rodzinach wielodzietnych,
wzrastająca liczba osób
uzależnionych od alkoholu,
wzrastająca liczba ofiar
przemocy w rodzinie,
duża liczba przestępstw,
wzrastająca liczba dzieci i
młodzieży nieotrzymująca
promocji do następnej klasy
w szkołach podstawowych i
gimnazjach,
wzrastająca liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezrobocia,
największa liczba osób
objętych wsparciem pomocy
społecznej z powodu
niepełnosprawności w
porównaniu do innych
obszarów miasta,
wzrost liczby rodzin objętych
wsparciem z powodu
długotrwałej lub ciężkiej
choroby - największa w
porównaniu do innych
obszarów miasta,
ponadprzeciętny udział osób
bezrobotnych z
wykształceniem
gimnazjalnym lub poniżej w
ogólnej liczbie bezrobotnych,
zdecydowanie najwyższy
odsetek osób w wieku
poprodukcyjnym w ogólnej
liczbie ludności
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 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej.
Rezultat bezpośredni:
 obniżenie liczby przestępstw
przeciwko rodzinie oraz ofiar
przemocy w rodzinie,
 spadek liczby dzieci i
młodzieży nieotrzymujących
promocji do następnej klasy
w szkołach podstawowych i
gimnazjach,
 poprawa funkcjonowania
rodzin zwłaszcza w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
(rodziny wielodzietne,
niepełne),
 poprawa oferty spędzania
wolnego czasu, skierowana
do młodzieży, dorosłych oraz
seniorów,
 wzrost aktywności społecznej
mieszkańców,
 wzrost poziomu współpracy
mieszkańców oraz organizacji
społecznych na rzecz
efektywnego funkcjonowania
i rozwoju społeczności
lokalnych,
 upowszechnienie korzystania
z usług społecznych wśród
osób dotkniętych i
zagrożonych ubóstwem oraz
wykluczeniem społecznym,
 przywrócenie funkcji
społeczno-gospodarczych i
poprawa jakości przestrzeni
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3.

Zagospodarowanie
terenu przy Stadionie
Miejskim w Sztumie
w ramach Programu
Rewitalizacji Obszaru
Zdegradowanego
"Nad Jeziorem" w
Sztumie

Budowa kompleksu
sportowego, w tym budowa
boiska sportowego oraz
zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego wokół stadionu
(urządzenia fitness 50+,
urządzenia sportowe dla
dzieci, skate park, teren
imprez sportowych, np. gry
zespołowe, konkursy),
elementy małej architektury
w postaci ławek i koszy na
śmieci. Bezpośrednio przy
projektowanym kompleksie
sportowym zlokalizowane są
korty tenisowe, które zostaną
poddane modernizacji.
Zakres rzeczowy obejmuje
również wykonanie
infrastruktury towarzyszącej,
w tym oświetlenie,
odwodnienie, utwardzone
ścieżki, miejsc parkingowych,
ogrodzenie terenu.
Zadanie uzupełnia planowane
przedsięwzięcie nr 1 w tym
znaczeniu, że planowanemu
rozwojowi usług społecznych
towarzyszyć będzie odnowa
zdegradowanej infrastruktury
miejskiej ze szczególnym
uwzględnieniem miejsca
ważnego dla lokalnej
społeczności, jakim jest
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publicznych na
zdegradowanych obszarach.
Cel operacyjny:
C.O. 1.1 – Redukcja
występowania patologii
społecznych
C.O. 1.2 - Zapobieganie i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
C.O. 1.3 - Aktywizacja i integracja
mieszkańców
C.O. 2.1 – Rozwój lokalnej
przedsiębiorczości
C.O. 2.2 –Zwiększenie aktywności
zawodowej mieszkańców obszaru
zdegradowanego
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych
Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 bardzo duża liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezradności w sprawach
opiekuńczo –
wychowawczych (rodziny
niepełne i wielodzietne) –
największa w porównaniu do
innych obszarów miasta w
rodzinach wielodzietnych,
 wzrastająca liczba osób
uzależnionych od alkoholu,
 wzrastająca liczba ofiar
przemocy w rodzinie,

3 000 000 zł

RPO WP 20142020
budżet Miasta i
Gminy Sztum
oraz Samorządu
Województwa
Pomorskiego

Miasto i Gmina
Sztum

Partnerzy wraz z opisem
realizowanych zadań:
 Starostwo
Powiatowe w
Sztumie - wsparcie w
zakresie
zagospodarowania
terenu
rekreacyjnego;
 Organizacje
pozarządowe (Kluby
sportowe) - działania
w zakresie
modernizacji kortów
tenisowych,
merytoryczne
wsparcie w zakresie
wyposażenia terenu
rekreacyjnego.
Inne podmioty
zaangażowane w
realizację
przedsięwzięcia:
 Sztumskie Centrum
Kultury ( w tym
Uniwersytet III
Wieku);
 wolontariusze;
 Gminny Zespół
Interdyscyplinarny w
Sztumie;
 Gminna Komisja
Rozwiązywania
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stadion miejski z jego
otoczeniem.
Niska aktywność społeczna
mieszkańców obszaru
zdegradowanego jest groźna i
niepożądana z punktu
widzenia spójności terenu i
może prowadzić do dalszej
dezintegracji społecznej i
zaniku kapitału społecznego.
Konieczne jest zatem podjęcie
kompleksowych działań
aktywizujących mieszkańców
zdegradowanego terenu, w
tym szczególnie dotkniętych
problemami społecznymi,
prowadzących do ich
identyfikacji i utożsamiania się
z zamieszkiwanym terenem.
Proponowane, w ramach
przedsięwzięcia nr 1,
instrumenty wspierające
rodziny dotknięte lub
zagrożone wykluczeniem
społecznym mają istotny
wpływ w zapobieganiu
wycofywaniu się członków
lokalnej społeczności z
ważnych form aktywności
społecznej oraz pomagają
kreować postawy aktywne i
świadome uczestnictwa w
życiu wspólnoty.
Powierzchnia
rewitalizowanego obszaru
wynosi ok. 2 ha

 duża liczba przestępstw,
 wzrastająca liczba dzieci i
młodzieży nieotrzymująca
promocji do następnej klasy
w szkołach podstawowych i
gimnazjach,
 wzrastająca liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezrobocia,
 największa liczba osób
objętych wsparciem pomocy
społecznej z powodu
niepełnosprawności w
porównaniu do innych
obszarów miasta,
 wzrost liczby rodzin objętych
wsparciem z powodu
długotrwałej lub ciężkiej
choroby - największa w
porównaniu do innych
obszarów miasta,
 ponadprzeciętny udział osób
bezrobotnych z
wykształceniem
gimnazjalnym lub poniżej w
ogólnej liczbie bezrobotnych,
 zdecydowanie najwyższy
odsetek osób w wieku
poprodukcyjnym w ogólnej
liczbie ludności
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej,
 Umiarkowana ocena jakości
infrastruktury sportoworekreacyjnej,

Problemów
Alkoholowych;
 Miejsko-Gminny
Zespół Oświaty;
 Młodzieżowa Grupa
Działania w Sztumie.
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 Niska ocena oferty spędzania
wolnego czasu, skierowana
do młodzieży, dorosłych oraz
seniorów,
 Umiarkowanie niska ocena
aktywności społecznej
mieszkańców.
Rezultat bezpośredni:
Stworzenie kompleksu sportoworekreacyjnego w Sztumie wpłynie
na wzrost aktywności i integracji
mieszkańców obszaru
zdegradowanego, wzmocni ich
więzi społeczne. Ponadto
przyczyni się do wsparcia
lokalnych inicjatyw mieszkańców,
np. fitness, nordic walking,
kolarstwo, jazda na rolkach.
Wykonana w ramach projektu
infrastruktura zostanie
dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych, co
spowoduje zmianę postaw w
społeczeństwie i w samej tej
grupie prowadzącą do jej większej
aktywności i chęci korzystania z
zaadaptowanej przestrzeni
publicznej, która w obawie przed
reakcją otoczenia jest niska.
Wykonana inwestycja wspierać
będzie zatem proces
usamodzielniania się osób
niepełnosprawnych poprzez
dostosowanie infrastruktury
społecznej do ich potrzeb oraz
poprawę warunków usług
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4.

Zagospodarowanie
terenu zielonego przy
parkingu naprzeciw
plaży miejskiej w
Sztumie w ramach
Programu
Rewitalizacji Obszaru
Zdegradowanego
"Nad Jeziorem" w
Sztumie

Celem przedsięwzięcia jest
stworzenie nowych
przestrzeni publicznych. W
ramach działania związanego
z rewitalizacją terenów
zielonych planuje się
zwiększenie udziału
mieszkańców w wolontariacie
i animacji środowiskowej oraz
zwiększenie świadomości
społecznej w zakresie ochrony
środowiska. Przedmiotem
przedsięwzięcia będą
działania polegające na:
 budowie parkingu dla
samochodów osobowych
poprzez utwardzenie
terenu zielonego,
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publicznych świadczonych na ich
rzecz. Zadanie przyczyni się do
niwelowania negatywnych
zjawisk społecznych
zdiagnozowanych w obszarze
zdegradowanym, wspiera również
włączenie społeczne grup
marginalizowanych i zagrożonych
wykluczeniem zamieszkujących w
obszarze rewitalizacji.
Zagospodarowanie terenu przy
Stadionie Miejskim w Sztumie
pozwoli na uruchomienie w
lokalnym zagrożonym środowisku
miejsca pozytywnie kojarzącego
się z aktywnością, integrującego
mieszkańców, dającego
możliwość spędzania czasu w
sposób aktywny i bezpieczny.
Cel operacyjny:
C.O. 1.1 – Redukcja
występowania patologii
społecznych
C.O. 1.2 - Zapobieganie i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
C.O. 1.3 - Aktywizacja i integracja
mieszkańców
C.O. 2.1 – Rozwój lokalnej
przedsiębiorczości
C.O. 2.2 –Zwiększenie aktywności
zawodowej mieszkańców obszaru
zdegradowanego
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych

150 000,00 zł

RPO WP 20142020
budżet Miasta i
Gminy Sztum
oraz Samorządu
Województwa
Pomorskiego

Miasto i Gmina
Sztum

 Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Nad
Jeziorem” w Sztumie
- realizacja zadań
związanych z
zagospodarowaniem
terenów zieleni
istniejącej oraz ich
uzupełnienie
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 budowie oświetlenia
parkingu oraz dróg
dojazdowych,
 urządzeniu terenów
przyległych do parkingu,
 zagospodarowanie
terenów zieleni istniejącej
oraz jej uzupełnienie przez
stworzenie koncepcji
nasadzeń drzew,
krzewów, zieleni
jednorocznej itp.,
 budowa obiektów małej
architektury: ławki, kosze
na odpady, hamaki
miejskie itp,
 szkolenie dla
mieszkańców obszaru
zdegradowanego nr IV
dot. prawidłowego
segregowania śmieci oraz
projektowania zieleni we
własnym otoczeniu.
Teren naprzeciw plaży
miejskiej w Sztumie o
powierzchni ok. 700 m2 (7
arów) umożliwi utworzenie
ok. 20 miejsc parkingowych.

Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 bardzo duża liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezradności w sprawach
opiekuńczo –
wychowawczych (rodziny
niepełne i wielodzietne) –
największa w porównaniu do
innych obszarów miasta w
rodzinach wielodzietnych,
 wzrastająca liczba osób
uzależnionych od alkoholu,
 wzrastająca liczba ofiar
przemocy w rodzinie,
 duża liczba przestępstw,
 wzrastająca liczba dzieci i
młodzieży nieotrzymująca
promocji do następnej klasy
w szkołach podstawowych i
gimnazjach,
 wzrastająca liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezrobocia,
 największa liczba osób
objętych wsparciem pomocy
społecznej z powodu
niepełnosprawności w
porównaniu do innych
obszarów miasta,
 wzrost liczby rodzin objętych
wsparciem z powodu
długotrwałej lub ciężkiej
choroby - największa w
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porównaniu do innych
obszarów miasta,
ponadprzeciętny udział osób
bezrobotnych z
wykształceniem
gimnazjalnym lub poniżej w
ogólnej liczbie bezrobotnych,
zdecydowanie najwyższy
odsetek osób w wieku
poprodukcyjnym w ogólnej
liczbie ludności
Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej,
Umiarkowana ocena jakości
infrastruktury sportoworekreacyjnej,
Niska ocena oferty spędzania
wolnego czasu, skierowana
do młodzieży, dorosłych oraz
seniorów,
Umiarkowanie niska ocena
aktywności społecznej
mieszkańców.

Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej w obszarze
rewitalizacji. Ponadto pozytywnie
wpłynie na poprawę jakości życia
mieszkańców obszaru
zdegradowanego oraz możliwość
integracji społeczności lokalnej.
Zdiagnozowanemu na obszarze
zdegradowanym postępującemu
procesowi niszczenia tkanki
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społecznej (m. in. ubóstwo,
bezrobocie, przemoc,
przestępczość, uzależnienia)
towarzyszy zły stan jego
infrastruktury i osłabienie funkcji
społecznych. Proponowana
odnowa tkanki miejskiej w tym
projekcie, zlokalizowana w
bezpośrednim sąsiedztwie
jednego z najbardziej
atrakcyjnych miejsc w Sztumie,
jakim jest „oblegana” latem plaża
miejska, wpłynie na wzrost
atrakcyjności obszaru
zdegradowanego oraz aktywności
jego mieszkańców, jak również
poprawę bezpieczeństwa. W
opisywanym obszarze, w którym
usytuowanych jest wiele
instytucji publicznych, jak np.
szkoły, szpital, kino-teatr,
widoczny i odczuwalny dla
mieszkańców jest brak
dostatecznej infrastruktury
parkingowej oraz poczucia
związanego z zapewnieniem
bezpieczeństwa, szczególnie
najmłodszych. Wykonana w
ramach projektu infrastruktura
zostanie dostosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych, co
spowoduje zmianę postaw w
społeczeństwie i w samej tej
grupie prowadzącą do jej większej
aktywności i chęci korzystania z
zaadaptowanej przestrzeni
publicznej.
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5.

Utwardzenie terenu
przy plaży miejskiej w
Sztumie w ramach
Programu
Rewitalizacji Obszaru
Zdegradowanego
"Nad Jeziorem" w
Sztumie

Przedmiotem przedsięwzięcia
będą działania polegające na:
 budowie drogi dojazdowej
oraz parkingu dla
samochodów osobowych,
 budowie oświetlenia
parkingu oraz dróg
dojazdowych,
 urządzeniu terenów
przyległych do parkingu,
 modernizacji
ogólnodostępnej
przestrzeni publicznej,
 zagospodarowanie
terenów zieleni istniejącej
oraz jej uzupełnienie przez
stworzenie koncepcji
nasadzeń drzew,
krzewów, zieleni
jednorocznej itp.,
 budowa obiektów małej
architektury: ławki, kosze
na odpady, hamaki
miejskie itp,
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Opisywany projekt wzmocni
atrakcyjność inwestycyjną i
gospodarczą zdegradowanego
obszaru „Nad jeziorem” w
Sztumie. Jednoczesna realizacja
komplementarnego
przedsięwzięcia społecznego,
opisanego w punkcie 1, jak
również opisanych w punktach 2,
3 i 5, przyczynią się do spójnego i
zrównoważonego rozwoju tego
obszaru.
Cel operacyjny:
C.O. 1.1 – Redukcja
występowania patologii
społecznych
C.O. 1.2 - Zapobieganie i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
C.O. 1.3 - Aktywizacja i integracja
mieszkańców
C.O. 2.1 – Rozwój lokalnej
przedsiębiorczości
C.O. 2.2 –Zwiększenie aktywności
zawodowej mieszkańców obszaru
zdegradowanego
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych

250 000,00 zł

RPO WP 20142020
budżet Miasta i
Gminy Sztum
oraz Samorządu
Województwa
Pomorskiego

Miasto i Gmina
Sztum

 Spółdzielnia
Mieszkaniowa Nad
Jeziorem- realizacja
zadań związanych z
zagospodarowaniem
terenów zieleni
istniejącej oraz ich
uzupełnienie

Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 bardzo duża liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezradności w sprawach
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 szkolenie dla
mieszkańców obszaru
zdegradowanego nr IV
dot. prawidłowego
segregowania śmieci oraz
projektowania zieleni we
własnym otoczeniu.
Teren przy plaży miejskiej w
Sztumie o powierzchni ok. 800
m2 (8 arów) umożliwi
utworzenie ok. 30-40 miejsc
parkingowych.
Przedmiot projektu obejmuje
utwardzenie terenu przy plaży
miejskiej w Sztumie, w tym na
potrzeby Szkoły Podstawowej
Nr 2, Sztumskiego Centrum
Kultury oraz utworzonej
świetlicy socjoterapeutycznej,
o której mowa w
przedsięwzięciu nr 1.














opiekuńczo –
wychowawczych (rodziny
niepełne i wielodzietne) –
największa w porównaniu do
innych obszarów miasta w
rodzinach wielodzietnych,
wzrastająca liczba osób
uzależnionych od alkoholu,
wzrastająca liczba ofiar
przemocy w rodzinie,
duża liczba przestępstw,
wzrastająca liczba dzieci i
młodzieży nieotrzymująca
promocji do następnej klasy
w szkołach podstawowych i
gimnazjach,
wzrastająca liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezrobocia,
największa liczba osób
objętych wsparciem pomocy
społecznej z powodu
niepełnosprawności w
porównaniu do innych
obszarów miasta,
wzrost liczby rodzin objętych
wsparciem z powodu
długotrwałej lub ciężkiej
choroby - największa w
porównaniu do innych
obszarów miasta,
ponadprzeciętny udział osób
bezrobotnych z
wykształceniem
gimnazjalnym lub poniżej w
ogólnej liczbie bezrobotnych,
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 zdecydowanie najwyższy
odsetek osób w wieku
poprodukcyjnym w ogólnej
liczbie ludności
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej.
Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej w obszarze
rewitalizacji. Ponadto pozytywnie
wpłynie na poprawę jakości życia
mieszkańców obszaru
zdegradowanego oraz możliwość
integracji społeczności lokalnej.
Zdiagnozowanemu na obszarze
zdegradowanym postępującemu
procesowi niszczenia tkanki
społecznej (m. in. ubóstwo,
bezrobocie, przemoc,
przestępczość, uzależnienia)
towarzyszy zły stan jego
infrastruktury i osłabienie funkcji
społecznych. Proponowana
odnowa tkanki miejskiej w tym
projekcie, zlokalizowana w
bezpośrednim sąsiedztwie
jednego z najbardziej
atrakcyjnych miejsc w Sztumie,
jakim jest „oblegana” latem plaża
miejska, wpłynie na wzrost
atrakcyjności obszaru
zdegradowanego oraz aktywności
jego mieszkańców, jak również
poprawę bezpieczeństwa. W
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6.

Poprawa warunków
socjalnych budynku
użyteczności
publicznej o

Realizacja przedsięwzięcia ma
na celu remont budynku
użytkowanego przez Klub
sportowy „Victoria” w

20182019

opisywanym obszarze, w którym
usytuowanych jest wiele
instytucji publicznych, jak np.
szkoły, szpital, kino-teatr,
widoczny i odczuwalny dla
mieszkańców jest brak
dostatecznej infrastruktury
parkingowej oraz poczucia
związanego z zapewnieniem
bezpieczeństwa, szczególnie
najmłodszych.
Wykonana w ramach projektu
infrastruktura zostanie
dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych, co
spowoduje zmianę postaw w
społeczeństwie i w samej tej
grupie prowadzącą do jej większej
aktywności i chęci korzystania z
zaadaptowanej przestrzeni
publicznej.
Opisywany projekt wzmocni
atrakcyjność inwestycyjną i
gospodarczą zdegradowanego
obszaru „Nad jeziorem” w
Sztumie. Jednoczesna realizacja
komplementarnego
przedsięwzięcia społecznego,
opisanego w punkcie 1, jak
również przedsięwzięć opisanych
w punktach 2, 3 i 4, przyczynią się
do spójnego i zrównoważonego
rozwoju tego obszaru.
Cel operacyjny:
C.O. 1.1 – Redukcja
występowania patologii
społecznych

50 000,00 zł

RPO WP 20142020

Miasto i Gmina
Sztum

 Klub sportowy
"Viktoria"- realizacja
działań w ramach
przedsięwzięcia w

91 | S t r o n a

charakterze
sportoworekreacyjnym
położonym przy Plaży
Miejskiej w Sztumie
w ramach Programu
Rewitalizacji Obszaru
Zdegradowanego
"Nad Jeziorem" w
Sztumie

Sztumie – pomieszczeń szatni,
siłowni, pomieszczeń
gospodarczych i sanitarnych
wraz z remontem dachu.
Zakres prac obejmuje
ponadto modernizację
hangarów, pomocniczych oraz
montaż nowych stojaków na
sprzęt wodny (kajaki, łodzie
ratunkowe, wiosła i kapoki).
Powierzchnia pod budynkiem
- ok. 400 m2.

C.O. 1.2 - Zapobieganie i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
C.O. 1.3 - Aktywizacja i integracja
mieszkańców
C.O. 2.1 – Rozwój lokalnej
przedsiębiorczości
C.O. 2.2 –Zwiększenie aktywności
zawodowej mieszkańców obszaru
zdegradowanego
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych
C.O. 3.2 –Poprawa stanu
technicznego budynków
mieszkalnych i budynków
użyteczności publicznej

budżet Miasta i
Gminy Sztum
oraz Samorządu
Województwa
Pomorskiego

zakresie
odpowiedniego
doboru sprzętu
wodnego i
niezbędnych
wieszaków

Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 bardzo duża liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezradności w sprawach
opiekuńczo –
wychowawczych (rodziny
niepełne i wielodzietne) –
największa w porównaniu do
innych obszarów miasta w
rodzinach wielodzietnych,
 wzrastająca liczba osób
uzależnionych od alkoholu,
 wzrastająca liczba ofiar
przemocy w rodzinie,
 duża liczba przestępstw,
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 wzrastająca liczba dzieci i
młodzieży nieotrzymująca
promocji do następnej klasy
w szkołach podstawowych i
gimnazjach,
 wzrastająca liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezrobocia,
 największa liczba osób
objętych wsparciem pomocy
społecznej z powodu
niepełnosprawności w
porównaniu do innych
obszarów miasta,
 wzrost liczby rodzin objętych
wsparciem z powodu
długotrwałej lub ciężkiej
choroby - największa w
porównaniu do innych
obszarów miasta,
 ponadprzeciętny udział osób
bezrobotnych z
wykształceniem
gimnazjalnym lub poniżej w
ogólnej liczbie bezrobotnych,
 zdecydowanie najwyższy
odsetek osób w wieku
poprodukcyjnym w ogólnej
liczbie ludności
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej,
 Umiarkowana ocena jakości
infrastruktury sportoworekreacyjnej,
 Niska ocena oferty spędzania
wolnego czasu, skierowana
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do młodzieży, dorosłych oraz
seniorów,
 Umiarkowanie niska ocena
aktywności społecznej
mieszkańców.
Rezultat bezpośredni:
Realizacja projektu ma na celu
polepszenie warunków socjalnobytowych mieszkańców
korzystających z oferty klubu
sportowego, w szczególności
dzieci i młodzieży, a także
poprawę wizerunku i estetyki
obiektu. Budynek usytuowany
jest bezpośrednio przy plaży
miejskiej w Sztumie przy Jeziorze
Sztumskim, w sąsiedztwie
zaplanowanych do realizacji
przedsięwzięć nr 3, 4 i 5, stanowi
ich komplementarne
uzupełnienie pozytywnie
wpływając na poprawę warunków
zamieszkania, estetykę i jakość
przestrzeni publicznych w
obszarze zdegradowanym.
Projekt będzie miał również
wpływ na upowszechniania
aktywności fizycznej we
wszystkich grupach wiekowych
(od dzieci do wieku senioralnego)
i kształtowanie prawidłowych
postaw prozdrowotnych wśród
mieszkańców obszaru
rewitalizacji. Zdiagnozowane na
obszarze zdegradowanym główne
czynniki powodujące zagrożenie
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wykluczeniem społecznym, w
szczególności bezrobocie oraz
niski poziom wykształcenia,
przekładają się często na niskie
aspiracje i niską samoocenę
szczególnie wśród młodych ludzi.
Natomiast realizacja zajęć
sportowych i społecznokulturowych, planowanych na
obszarze rewitalizacji, i
uczestnictwo w nich mieszkańców
tego terenu, w tym przy
wykorzystaniu
zmodernizowanego obiektu
sportowego, spowoduje
zwiększenie ich aspiracji
życiowych i samooceny.
Także aktywne uczestnictwo w
projekcie lokalnego klubu
sportowego znacząco przyczyni
się do osiągnięcia zakładanych
społecznych efektów całego
projektu zintegrowanego.
Członkowie-trenerzy klubu, dzięki
ich wieloletniemu doświadczeniu
i „osadzeniu” w lokalnym
środowisku i jednocześnie w
obszarze zdegradowanym znają
bowiem problemy grupy
docelowej i jej specyfikę.
Zakładana inwestycja przewiduje
wykorzystanie istniejącej
infrastruktury i jej ulepszenie.
Remont opisanego obiektu
sportowego jest wskazany i
uzasadniony ekonomicznie, a
zarazem przybliża korzystające z
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niej osoby do społeczności
tworząc więzi społeczne i
utożsamianie się z
zamieszkiwanym obszarem.
Wykonana w ramach projektu
infrastruktura zostanie
dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych, co
spowoduje zmianę postaw w
społeczeństwie i w samej tej
grupie prowadzącą do jej większej
aktywności i chęci korzystania z
zaadaptowanej przestrzeni
publicznej, która w obawie przed
reakcją otoczenia jest niska.
Wykonana inwestycja wspierać
będzie zatem proces
usamodzielniania się osób
niepełnosprawnych poprzez
dostosowanie infrastruktury
społecznej do ich potrzeb oraz
poprawę warunków usług
publicznych świadczonych na ich
rzecz. Zadanie przyczyni się do
niwelowania negatywnych
zjawisk społecznych
zdiagnozowanych w obszarze
zdegradowanym, wspiera również
włączenie społeczne grup
marginalizowanych i zagrożonych
wykluczeniem zamieszkujących w
obszarze rewitalizacji.
Niska aktywność społeczna
mieszkańców obszaru
zdegradowanego jest groźna i
niepożądana z punktu widzenia
spójności tego terenu i prowadzić
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może do dalszej dezintegracji
społecznej i zaniku kapitału
społecznego. Konieczne jest
zatem podjęcie kompleksowych
działań aktywizujących
mieszkańców zdegradowanego
terenu, w tym szczególnie
dotkniętych problemami
społecznymi, prowadzących do
ich identyfikacji i utożsamiania się
z zamieszkiwanym terenem.
Proponowane, w ramach
przedsięwzięcia nr 1, instrumenty
wspierające rodziny dotknięte lub
zagrożone wykluczeniem
społecznym mają istotny wpływ
w zapobieganiu wycofywaniu się
członków lokalnej społeczności z
ważnych form aktywności
społecznej oraz pomagają
kreować postawy aktywne i
świadome uczestnictwa w życiu
wspólnoty.
Opisywany projekt wzmocni
atrakcyjność inwestycyjną i
gospodarczą zdegradowanego
obszaru „Nad jeziorem” w
Sztumie. Jednoczesna realizacja
komplementarnego
przedsięwzięcia społecznego,
opisanego w punkcie 1, jak
również przedsięwzięć opisanych
w punktach 2, 3, 4 i 5, przyczynią
się do spójnego i
zrównoważonego rozwoju tego
obszaru.
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7.

Program rewitalizacji
społecznozawodowej
mieszkańców
obszaru
zdegradowanego
"Nad Jeziorem" w
Sztumie

Aktywizacja społecznozawodowa mieszkańców
zdegradowanego obszaru:
 poradnictwo
psychologiczne i
psychospołeczne,
poradnictwo prawne i
obywatelskie;
 trening kompetencji i
umiejętności społecznych;
 poradnictwo zawodowe;
 badania z zakresu
medycyny pracy;
 kursy zawodowe,
szkolenia, staże;
 stypendia stażowe i
szkoleniowe;
 kursy i szkolenia
umożliwiające nabycie,
podniesienie lub zmianę
kwalifikacji,
 pośrednictwo pracy,
 pomoc dla otoczenia osób
zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem
społecznym wzmacniająca
lub odbudowująca
naturalne systemy
wsparcia, takie jak rodzina
i lokalna społeczność,
obejmujące np.: mediacje,
terapie rodzinne,
poradnictwo rodzinne;
Program Aktywizacja i
Integracja.

20202022

Cel operacyjny:
C.O. 1.1 – Redukcja
występowania patologii
społecznych
C.O. 1.2 - Zapobieganie i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
C.O. 1.3 - Aktywizacja i integracja
mieszkańców
C.O. 2.2 –Zwiększenie aktywności
zawodowej mieszkańców obszaru
zdegradowanego
Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 ponadprzeciętny udział osób
długotrwale bezrobotnych
wśród osób w wieku
produkcyjnym,
 duża liczba osób
korzystających z zasiłków
pomocy społecznej,
 ponadprzeciętna liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej w ramach
programu rządowego „Pomoc
państwa w zakresie
dożywiania”,
 Niska ocena możliwości
uzyskania zatrudnienia,
 Ponadprzeciętny udział osób
bezrobotnych z
wykształceniem
gimnazjalnym lub poniżej w
ogólnej liczbie bezrobotnych.

300 000,00 zł
(20 os. * 15
000,00 zł)

RPO WP 20142020
DZIAŁANIE 6.1
Aktywna
Integracja
PODDZIAŁANIE
6.1.2
Aktywizacja
społeczno –
zawodowa
Lub POWER
2014-2020

Miejsko –Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

 Sztumskie Centrum
Kultury,
 Stowarzyszenie dla
osób przewlekle
chorych „Dar Serca”,
 Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna w
Sztumie,
 Komenda Powiatowa
Policji,
 Powiatowy Urząd
Pracy,

Budżet Miasta i
Gminy Sztum
oraz Samorządu
Województwa
Pomorskiego
źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR
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adresatami działań są osoby
długotrwale bezrobotne
zakwalifikowane do III profilu.
Działania obejmują: warsztaty
grupowe z zakresu m. in.
poradnictwa zawodowego,
komunikacji interpersonalnej;
wsparcie psychologiczne,
terapeutyczne, prawne oraz
pracownika socjalnego; prace
społecznie użyteczne.
Program Aktywności Lokalnej
dla obszaru zdegradowanego
„Nad Jeziorem” :
 zwiększenie aktywności i
integracja lokalnej
społeczności ze
szczególnym
uwzględnieniem grup
zagrożonych
wykluczeniem społecznym
poprzez następujące
działania:
 warsztaty motywowanie
siebie do zmiany
 spotkania edukacyjne nt.
uzależnień,
przeciwdziałanie
przemocy
 promowanie aktywnych
sposobów spędzania
czasu wolnego;
 promowanie i rozwijanie
wolontariatu;
 zajęcia z brokerem
edukacyjnym;

Rezultat bezpośredni:
 spadek udziału osób
długotrwale bezrobotnych
wśród osób w wieku
produkcyjnym,
 poprawa sytuacji osób
korzystających z zasiłków
pomocy społecznej,
 spadek liczby osób
korzystających z pomocy
społecznej ramach programu
rządowego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”,
 wzrost możliwości uzyskania
zatrudnienia,
 wzrost poziomu
przedsiębiorczości,
 spadek liczby osób z
wykształceniem
gimnazjalnym lub poniżej.
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aktywizacja, integracja i
wykorzystanie potencjału
osób starszych w środowisku
lokalnym – promocja działań
wspierających więzi
pokoleniowe; be na rzecz
1.

Zagospodarowanie
parku rekreacyjnego
przy szpitalu oraz
likwidacja garaży za
Policją, na terenie
szpitala. Wykonanie
tzw. plantów ze
ścieżką zdrowia,
ławkami, obiektami
małej architektury

Zlikwidowanie barier
architektonicznych,
zagospodarowanie terenów
zielonych, uporządkowanie
przestrzeni publicznej

20172022

Przedsięwzięcia uzupełniające
Cel operacyjny:
500 000,00 zł
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych

Poprawa
efektywności
energetycznej
szpitala

Docieplenie stropodachu,
dachu, ścian wymiana
instalacji CO, wymiana
pokrycia dachowego,
wymiana okien i drzwi

20172018

Cel operacyjny:
C.O. 3.2 –Poprawa stanu
technicznego budynków
mieszkalnych i budynków
użyteczności publicznej
Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Bardzo duży udział budynków
wymagających remontu

Powiat Sztumski

Stowarzyszenie Dar
Serca

Powiat Sztumski

Szpitale Polskie Sp. z o.o.

Budżet
Starostwa
Powiatowego w
Sztumie
oraz Samorządu
Województwa
Pomorskiego

Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej.
Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej.

2.

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020

7 700 000,00 zł

źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR
RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020
Budżet
Starostwa
Powiatowego w
Sztumie
oraz Samorządu
Województwa
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(elewacja, dach, instalacja
wewnętrzna),

3.

4.

Rozbudowa parkingu
przy Orliku oraz
chodnika przy
Zespole Szkół nr 1 w
Sztumie.
Zagospodarowanie
przestrzeni
publicznych dla
szkoły i szpitala

Lądowisko przy
szpitalu

Rewitalizacja terenów
położonych przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych, Szpitalu
Miejskim w Sztumie.
Zakres planowanych prac to
budowa parkingu dla
pojazdów samochodowych
oraz urządzenie terenu
poprzez instalację elementów
małej architektury
wpływającej na wypoczynek
mieszkańców.
Powiększenie istniejącego
parkingu o około 80 miejsc w
tym 5 miejsc dla autokarów,
wymiana chodnika przy
parkingu, budowa oświetlenia
zewnętrznego i infrastruktury
towarzyszącej.
Budowa lądowiska wraz i
infrastrukturą, przebudowa
drogi dojazdowej,
zorganizowanie SOR wraz z
wyposażeniem

20172020

Rezultat bezpośredni:
Przedsięwzięcie przystosowuje
budynek do obowiązujących
norm, zmniejsza zużycie energii i
poprawia estetykę obiektów.
Cel operacyjny:
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych

Pomorskiego

2 000 000,00 zł

C.O. 3.2 –Poprawa stanu
technicznego budynków
mieszkalnych i budynków
użyteczności publicznej.

Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:

Zespół Szkół im. Jana
Kasprowicza

Szpitale Polskie
SA

Powiat Sztumski

źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR

Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej.
Cel operacyjny:

Powiat Sztumski

Budżet
Starostwa
Powiatowego w
Sztumie
oraz Samorządu
Województwa
Pomorskiego

Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej,
 Umiarkowaną jakością
infrastruktury sportoworekreacyjnej,

2017

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020

5 700 000,00 zł

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020
Budżet
Starostwa
Powiatowego w
Sztumie

101 | S t r o n a

 Dostosowanie obiektu do
specjalistycznych usług
medycznych
 Zwiększenie dla mieszkańców
dostępności do usług
medycznych bezpośrednio
ratujących życie na miejscu i
Rezultat bezpośredni:
 Przedsięwzięcie
przystosowuje budynek
szpitalny do obowiązujących
standardów dla SOR-ów oraz
tworzy obiekt do
niezwłocznego transportu
medycznego
 Pozwoli dokonać wyboru
procedur leczniczych w
stanach nagłych, obserwacje
chorych ponadto udziela się
informacji rodzinom
poszkodowanych
 Tworzy salę resuscytacyjnozabiegową do wykonywania
czynności z zakresu
przywracania i
podtrzymywania czynności
życiowych oraz
specjalistyczne gabinety
konsultacyjne.
 Większa liczba osób
uratowanych, a w
konsekwencji mniejsza liczba
zgonów osób
poszkodowanych w
wypadkach.

oraz Samorządu
Województwa
Pomorskiego
źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR
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5.

6.

Zagospodarowanie
przestrzeni
publicznych przy ul.
Reja, naprzeciwko
stadionu. Poprawa
stanu ogrodzenia,
chodnika i placu
przed Creo. Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
poprzez remont
schodów i podjazdu
do sklepu.

Likwidacja barier
architektonicznych w dostępie
do przestrzeni publicznej.
Zagospodarowanie terenów
zielonych

Poprawa stanu
nawierzchni placu na
terenie Overmarku.
Poprawa stanu
ogrodzenia i
wprowadzenie zieleni
ozdobnej przy
parkingu dla klientów

Poprawa stanu technicznego
placu przy zakładach
funkcjonujących w obrębie
tzw. Overmarku
Rewitalizacja tego miejsca
również przez wprowadzenie
zieleni.

20172022

Cel operacyjny:
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych

80 000,00 zł

Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej,
Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej.

Wspólnota
Mieszkaniowa ul. Reja,
właściciel sieci sklepów
Creo, ul. Reja 31

środki własne
przedsiębiorców
(Creo)

Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej.
Cel operacyjny:
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych

Miasto i Gmina
Sztum

Budżet Miasta i
Gminy Sztum

Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej,

20172022

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020

80 000,00 zł

źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR
RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020

Przedsiębiorcy
działający w
obrębie tzw.
Overmarku

Środki własne
przedsiębiorców
.
źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR
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7.

8.

Skwer – rondo „pod
Dębami”

Remont ogrodzeń
wokół Szkoły
Podstawowej Nr 2 w
Sztumie

Celem przedsięwzięcia jest
stworzenie estetycznych
przestrzeni publicznych. W
ramach działania związanego
z rewitalizacją terenów
zielonych planuje się
zwiększenie udziału
mieszkańców w wolontariacie
i animacji środowiskowej oraz
zwiększenie świadomości
społecznej w zakresie ochrony
środowiska. Przedmiotem
przedsięwzięcia będą
działania polegające na:
 zagospodarowaniu
terenów zieleni –
uporządkowanie zieleni
istniejącej, uzupełnienie
zieleni – nasadzenia,
 budowa obiektów
infrastruktury społecznej
– np.: budowa elementów
małej architektury,
miejsce wypoczynku, z
elementami małej
architektury, np. rzeźby,
wodotryski, pomniki
pamięci, ścieżki, dojścia,
chodniki itp.
Wymiana ogrodzeń od strony
ul. Reja

20182019

Cel operacyjny:
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych

80 000,00 zł

Wspólnota
Mieszkaniowa ul. Reja 6 i
6A,

Miasto i Gmina
Sztum

SP Nr 2 Sztum
MGZO Sztum

źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR

Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej.

Cel operacyjny:
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych

Miasto i Gmina
Sztum

budżet Miasta i
Gminy Sztum
oraz Samorządu
Województwa
Pomorskiego

Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej,

20182020

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020

200 000,00 zł

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020
budżet Miasta i
Gminy Sztum
oraz Samorządu
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Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej,

9.

Remont oraz
modernizacja boisk
przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w
Sztumie

Remont oraz modernizacja
boisk szkolnych

20182020

Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej.
Cel operacyjny:
C.O. 1.1 – Redukcja
występowania patologii
społecznych
C.O. 1.2 - Zapobieganie i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
C.O. 1.3 - Aktywizacja i integracja
mieszkańców
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych
Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej,
 Umiarkowana jakość
infrastruktury sportoworekreacyjnej,
 Niska ocena oferty spędzania
wolnego czasu, skierowana

Województwa
Pomorskiego
źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR

350 000,00 zł

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020

Miasto i Gmina
Sztum

SP Nr 2 Sztum
MGZO Sztum

budżet Miasta i
Gminy Sztum
oraz Samorządu
Województwa
Pomorskiego
źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR
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do młodzieży, dorosłych oraz
seniorów,
 Umiarkowanie niska ocena
aktywności społecznej
mieszkańców,
 Niska ocena poziomu
współpracy mieszkańców
oraz organizacji społecznych
na rzecz efektywnego
funkcjonowania i rozwoju
społeczności lokalnych

10.

Poprawa
efektywności
energetycznej
obiektów
mieszkalnych (ul.
Kasprowicza 1)

Docieplenie oraz poprawa
wizerunku budynku - poprawa
efektywności energetycznej
budynku

20192020

Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej. Ponadto
pozytywnie wpłynie na poprawę
jakości życia mieszkańców oraz
możliwość integracji społeczności
lokalnych.
Cel operacyjny:
C.O. 3.2 –Poprawa stanu
technicznego budynków
mieszkalnych i budynków
użyteczności publicznej
Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Bardzo duży udział budynków
wymagających remontu
(elewacja, dach, instalacja
wewnętrzna),

100 000,00 zł

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020

Wspólnota
Mieszkaniowa
Kasprowicza 1

Wspólnota
Mieszkaniowa
Kasprowicza 1
źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR

Rezultat bezpośredni:
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11.

Poprawa warunków
zamieszkania i
przestrzeni
publicznych na ul.
Reja 21A, 21B, 21C i
21D w Sztumie

Poprawa infrastruktury
miejskiej i mieszkalnej:
 Wymiana nawierzchni
chodników – 899,3m2
(190 000,00 zł),
 Nowe wiaty śmietnikowe,
– 2szt. (40 000,00 zł),
 Wymiana ławek i koszy
śmietnikowych, budynki
ul. Reja 21A, 21B, 21C i
21D – 10 ławek, 5 koszy
(26 000,00 zł)
 Rekultywacja terenów
zielonych, ul. Reja 21A,
21B, 21C i 21D - 7 564m2
(30 000,00 zł)
 Wymiana oświetlenia na
LED-owe, ul. Reja 21A,
21B, 21C i 21D – 11 szt.
(+2 szt. UMiG) (60 000,00
zł),
 Budowa placu zabaw przy
budynku ul. Reja 21B –
1kpl. (60 000,00 zł)
 Dobudowa miejsc
parkingowych, ul. Reja
21A, 21B, 21C i 21D – 5
miejsc (25 000,00 zł).

20202022

Przedsięwzięcie przystosowuje
budynek mieszkalny do
obowiązujących norm, zmniejsza
zużycie energii i poprawia
estetykę obiektów.
Cel operacyjny:
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych
Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej,
Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej.

436 000,00 zł

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020

Spółdzielnia
Mieszkaniowa w
Sztumie

Miasto i Gmina Sztum

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Sztumie
źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR
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12.

Modernizacja sieci i
węzłów centralnego
ogrzewania na
ul. Reja 21A, 21B,
21C i 21D w Sztumie

Poprawa infrastruktury
miejskiej i mieszkalnej:
 Modernizacja sieci i
węzłów centralnego
ogrzewania, budynki ul.
Reja 21A, 21B, 21C i 21D –
7 budynków (565 000,00
zł),

20202022

Cel operacyjny:
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych

565 000,00 zł

Poprawa warunków
zamieszkania i
przestrzeni
publicznych na Os.
Nad Jeziorem 2, 3, 4,
5, 6, 8, 9 i 11 w
Sztumie

Poprawa infrastruktury
miejskiej i mieszkalnej:
 Wymiana nawierzchni
chodników, os. Nad
Jeziorem 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i
11 – 2.787,4m2 (60
000,00 zł),
 Nowe wiaty śmietnikowe,
os. Nad jeziorem – 2szt.
(40 000,00 zł),
 Wymiana ławek i koszy
śmietnikowych, os. Nad
Jeziorem 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i
11 – 10 ławek, 5 koszy
(8 000,00 zł)
 Rekultywacja terenów
zielonych, os. Nad
Jeziorem 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i

20202022

Cel operacyjny:
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych
Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej,
Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej.

Spółdzielnia
Mieszkaniowa w
Sztumie

Miasto i Gmina Sztum

Spółdzielnia
Mieszkaniowa w
Sztumie

Miasto i Gmina Sztum

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Sztumie

Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej,

źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR

Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej.
13.

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020

265 000,00 zł

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Sztumie
źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR
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14.

Termomodernizacja
budynku os. Nad
Jeziorem 13

11 - 8.865,6m2 (35 000,00
zł)
 Wymiana oświetlenia na
LED-owe, os. Nad
Jeziorem 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i
11 – 11 szt. (+4 szt. UMiG)
(72 000,00 zł),
 Dobudowa miejsc
parkingowych, os. Nad
Jeziorem 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i
11 – 10 miejsc (50 000,00
zł).
Poprawa infrastruktury
miejskiej i mieszkalnej:
 Termomodernizacja
budynku os. Nad Jeziorem
13, 1 budynek (450 000,00
zł)

20202022

Cel operacyjny:
C.O. 3.2 –Poprawa stanu
technicznego budynków
mieszkalnych i budynków
użyteczności publicznej

450 000,00 zł

15.

Poprawa warunków
zamieszkania i
przestrzeni

Docieplenie oraz poprawa
wizerunku budynku - poprawa
efektywności energetycznej

20202022

Spółdzielnia
Mieszkaniowa w
Sztumie

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Sztumie

Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Bardzo duży udział budynków
wymagających remontu
(elewacja, dach, instalacja
wewnętrzna),
Rezultat bezpośredni:
Przedsięwzięcie przystosowuje
budynek mieszkalny do
obowiązujących norm, zmniejsza
zużycie energii i poprawia
estetykę obiektów.
Cel operacyjny:
C.O. 3.2 –Poprawa stanu
technicznego budynków

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020

źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR

580 000,00 zł

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020

Wspólnota
mieszkaniowa, ul.
Reja 31 A - E
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publicznych na ul.
Reja 31, 31A – 31E

16.

Poprawa
efektywności
energetycznej
obiektów
mieszkalnych, ul.
Reja 12A

budynku przy ul. Reja 31, 31A
– 31E:
 Termomodernizacja - 500
000,00 zł
 Poprawa przestrzeni
publicznych poprzez
zagospodarowanie zieleni,
urządzenie miejsc
wypoczynku (ławki, kosze)
- 80 000,00 zł

Docieplenie oraz poprawa
wizerunku budynku - poprawa
efektywności energetycznej
budynku przy ul. Reja 12A

20202022

mieszkalnych i budynków
użyteczności publicznej

Wspólnota
mieszkaniowa

Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Bardzo duży udział budynków
wymagających remontu
(elewacja, dach, instalacja
wewnętrzna),

źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR

Rezultat bezpośredni:
Przedsięwzięcie przystosowuje
budynek mieszkalny do
obowiązujących norm, zmniejsza
zużycie energii i poprawia
estetykę obiektów.
Cel operacyjny:
C.O. 3.2 –Poprawa stanu
technicznego budynków
mieszkalnych i budynków
użyteczności publicznej
Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Bardzo duży udział budynków
wymagających remontu
(elewacja, dach, instalacja
wewnętrzna),

120 000,00 zł

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020

Wspólnota
mieszkaniowa, ul.
Reja 12A

Wspólnota
mieszkaniowa
źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR

Rezultat bezpośredni:
Przedsięwzięcie przystosowuje
budynek mieszkalny do
obowiązujących norm, zmniejsza
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17.

Poprawa
efektywności
energetycznej
obiektów
mieszkalnych, ul.
Reja 29A, 29B

Docieplenie oraz poprawa
wizerunku budynku - poprawa
efektywności energetycznej
budynku przy ul. Reja 29A,
29B

20202022

zużycie energii i poprawia
estetykę obiektów.
Cel operacyjny:
C.O. 3.2 –Poprawa stanu
technicznego budynków
mieszkalnych i budynków
użyteczności publicznej
Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Bardzo duży udział budynków
wymagających remontu
(elewacja, dach, instalacja
wewnętrzna),

300 000,00 zł

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020

Wspólnota
mieszkaniowa, ul.
Reja 29 A i B

Wspólnota
mieszkaniowa
źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR

Rezultat bezpośredni:
Przedsięwzięcie przystosowuje
budynek mieszkalny do
obowiązujących norm, zmniejsza
zużycie energii i poprawia
estetykę obiektów.
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 5 - Jednostka urbanistyczna nr V - Planowane projekty

Lp
.

Nazwa przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Zakres
czasowy
realizacji

1.

Sztumski Model
Wsparcia Rodziny rozwój usług
społecznych ( Aktywna
rodzina - zdrowa
rodzina ) w ramach
Programu Rewitalizacji
Obszaru
Zdegradowanego
"Śródmieście" w
Sztumie

Utworzenie placówki
wsparcia dziennego
prowadzonej w formie
specjalistycznej zgodnie z art.
9 pkt. 2 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy
zastępczej w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Sztumie,
której siedziba znajduje się w
sąsiadującym obszarze
rewitalizacji nr IV.
Planowane zadania
realizacyjne w ramach
utworzonej placówki wsparcia
dziennego prowadzonej w
formie specjalistycznejświetlicy socjoterapeutycznejobejmować będą działania
profilaktyczne w postaci
pomocy w opiece i
wychowywaniu dzieci w
następujących formach:
 działań edukacyjnych (np.
pomoc w nauce,
korepetycje,
organizowanie zajęć

20172019

Jednostka urbanistyczna nr V
Jakie problemy zidentyfikowane
Planowany
na etapie diagnozy rozwiązuje
koszt
planowane przedsięwzięcie?
Rezultaty bezpośrednie
Przedsięwzięcia podstawowe
Cel operacyjny:
1 240 000,00 zł
C.O. 1.1 – Redukcja
występowania patologii
społecznych
C.O. 1.2 - Zapobieganie i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
C.O. 1.3 - Aktywizacja i integracja
mieszkańców
C.O. 2.1 - Rozwój lokalnej
przedsiębiorczości
C.O. 2.2 - Zwiększenie aktywności
zawodowej mieszkańców obszaru
zdegradowanego
C.O. 3.1 - Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych
C.O.3.2 - Poprawa stanu
technicznego budynków
mieszkalnych i budynków
użyteczności publicznej
Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:

Źródła
finansowania

Podmiot
realizujący

Potencjalne partnerstwa
wraz z określeniem roli
Podmiotów

RPO WP 20142020
DZIAŁANIE 6.2
Usługi
Społeczne
PODDZIAŁANIE
6.2.2 Rozwój
Usług
Społecznych

Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

Partnerzy wraz z opisem
realizowanych zadań:
 organizacje
pozarządowe:
organizacja czasu
wolnego, np. piknik
rodzinny czy rajd
rowerowy, "nauka
przez zabawę";
przygotowanie
warsztatów
edukacyjnych;
organizowanie zajęć
sportowych dla
uczestników
świetlicy
socjoterapeutycznej i
ich rodzin,
organizowanie zajęć
sportowoedukacyjnych dla
uczestników;
 Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna
(Starostwo
Powiatowe):
zaangażowanie

Budżet Miasta i
Gminy Sztum
oraz Samorządu
Województwa
Pomorskiego
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językowych, np. jęz.
angielski);
działań animacyjnych –
„nauka przez zabawę”
(np. warsztaty plastyczne,
warsztaty robienia
biżuterii, warsztaty
tworzenia z filcu itp.);
organizacji zajęć
socjoterapeutycznych,
które uczą pewnych
umiejętności społecznych
przydatnych do
budowania
satysfakcjonujących więzi
międzyludzkich
(integracja grupowa,
budowanie więzi
grupowych, nauka
umiejętności
konstruktywnego
wyrażania siebie, swoich
poglądów, opinii poprzez
gry i zabawy ruchowe,
odgrywanie scenek i
omawianie ich, nauka
mówienia o swoich
emocjach i uczuciach,
przełamywanie barier w
komunikacji,
przełamywanie
nieśmiałości, umiejętność
wypowiadania się na
forum, podnoszenie
własnej samooceny,
budowanie poczucia
swojej tożsamości,

 wzrastająca liczba
przestępstw,
 wzrastająca liczba dzieci i
młodzieży nieotrzymująca
promocji do następnej klasy
w szkołach podstawowych i
gimnazjach- największa
wartość w porównaniu do
innych obszarów miasta,
 wzrost liczby osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezradności w sprawach
opiekuńczo –
wychowawczych (rodziny
niepełne i wielodzietne),
 wzrastająca liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezrobocia - największa w
porównaniu do innych
obszarów miasta,
 wzrastająca liczba osób
objętych wsparciem pomocy
społecznej z powodu
niepełnosprawności,
 najwyższy udział osób
bezrobotnych z
wykształceniem
gimnazjalnym lub poniżej w
ogólnej liczbie bezrobotnych,
 wzrastająca wielkości
świadczeń przekazywanych
na rzecz rodzin (ubóstwo)

merytoryczne w
zadania poprzez
organizację zajęć
korekcyjnoedukacyjnych oraz
zajęć eliminujących
zaburzenia
zachowania;
organizację
warsztatów
rodzinnych i
konsultacji
specjalistycznych;
 Spółdzielnia
Socjalna- organizacja
półkolonii
letnich/zimowych
dla dzieci;
 Stowarzyszenie
Pomocy Osobom
Przewlekle Chorym
"Dar Serca"wsparcie
merytoryczne w
realizacji zadania
utworzenia nowych
miejsc opieki
dziennej.
Inne podmioty
zaangażowane w
realizację
przedsięwzięcia:
 kuratorzy rodzinni,
 pedagodzy,
psycholodzy,
nauczyciele szkolni,
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pozytywne budowanie
własnego wizerunku,
nauka o prawach
człowieka itd. w
zależności od potrzeb
indywidualnych i
grupowych);
eliminowania zaburzeń
zachowania, promowania
wolontariatu w celu
kształtowania właściwych
postaw oraz włączania
wolontariuszy i/lub
animacji środowiskowej
w działania świetlicy;
organizowania zajęć
sportowych (np. gry
zespołowe, taniec,
karate, nauka pływania,
kajaki),
organizacji czasu
wolnego, np. piknik
rodzinny, rajd rowerowy,
„obóz przetrwania”.

Rozwój
zdeinstytucjonalizowanych i
zintegrowanych usług
społecznych na obszarze
zdegradowanym w zakresie
wsparcia rodziny
Rodziny objęte projektem
będą mogły skorzystać z
koszyka pomocy na podstawie
zidentyfikowanych
problemów w niej
występujących mających na

Rezultat bezpośredni:
 obniżenie liczby przestępstw
przeciwko rodzinie oraz ofiar
przemocy w rodzinie,
 spadek liczby dzieci i
młodzieży nieotrzymujących
promocji do następnej klasy
w szkołach podstawowych i
gimnazjach,
 poprawa funkcjonowania
rodzin zwłaszcza w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
(rodziny wielodzietne,
niepełne),
 poprawa oferty spędzania
wolnego czasu, skierowana
do młodzieży, dorosłych oraz
seniorów,
 wzrost aktywności społecznej
mieszkańców,
 wzrost poziomu współpracy
mieszkańców oraz organizacji
społecznych na rzecz
efektywnego funkcjonowania
i rozwoju społeczności
lokalnych.
 upowszechnienie korzystania
z usług społecznych wśród
osób dotkniętych i
zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym na
obszarze zdegradowanym nr
V.
 przywrócenie funkcji
społeczno-gospodarczych i
poprawa jakości przestrzeni
publicznych na

 Gminny Zespół
Interdyscyplinarny,
 Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych;
 Miejsko-Gminny
Zespół Oświaty;
 Młodzieżowa Grupa
Działania w Sztumie;
 Sztumskie Centrum
Kultury (w tym
Uniwersytet III
Wieku);
 dzielnicowi
(Komenda
Powiatowa Policji w
Sztumie);
 Powiatowy Urząd
Pracy w Sztumie z/s
w Dzierzgoniu;
 inne organizacje
pozarządowe;
 wolontariusze/anima
cja środowiskowa.
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celu wsparcie w prawidłowym
pełnieniu funkcji rodziny
w postaci:
 Konsultacji i poradnictwa
specjalistycznego i
rodzinnego, terapii i
mediacji oraz pomocy
prawnej;
 Asystenta rodziny –
wzmocnienie
środowiskowych form
aktywizacji rodziny, w
tym w ramach
profilaktyki wykluczenia
społecznego wśród dzieci
i młodzieży, zapewnienie
wsparcia rodzinom z
problemami opiekuńczowychowawczymi i
rodzinom zagrożonym
wykluczeniem
społecznym, w których
wychowują się dzieci lub
w których dzieci zostały
umieszczone w pieczy
zastępczej poprzez
wsparcie asystenta
rodziny. Zakres zadań
asystenta rodziny:
bezpośrednia praca z
rodzicami, bezpośrednia
praca z dziećmi, działania
realizowane na rzecz
dziecka i rodziny oraz
organizacja własnej
pracy;

zdegradowanym obszarze nr
V.
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„Szkoła dla rodziców” organizacja warsztatów
psychoedukacyjnych (np.
budowanie relacji
dorosły-dziecko;
wspieranie procesu
budowania wzajemnych
relacji między dziećmi–
rodzeństwo bez
rywalizacji; jak rozmawiać
z nastolatkiem), wyjazdy
integracyjne dla rodzin
zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem
społecznym i ich
otoczenia – wspieranie
rodzin w organizacji czasu
wolnego, organizacja
półkolonii
letnich/zimowych dla
dzieci przez Spółdzielnię
Socjalną;
"Grupa samopomocowa"grupa organizowana dla
rodziców z trudnościami
opiekuńczowychowawczymi
prowadzona przez
specjalistów, Celem
istnienia grupy jest
wymiana doświadczeń
oraz zapobieganie izolacji
rodziny.

Rozwój usług opiekuńczych
oraz usług asystenckich dla
osób
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2.

Poprawa efektywności
energetycznej
obiektów mieszkalnych
przy ul.
Kochanowskiego 6 i 8
w Sztumie w ramach
Programu Rewitalizacji
Obszaru
Zdegradowanego
"Śródmieście" w
Sztumie

z niepełnosprawnościami, w
tym prowadzonych w miejscu
zamieszkania poprzez:
 Utworzenie nowych
miejsc opieki dziennej w
istniejącym ośrodku
zapewniającym opiekę
dzienną i zlokalizowanym
w sąsiadującym obszarze
rewitalizacji,
 Wdrożenie usług
dziennych opiekunów,
asystentów osób z
niepełnosprawnościami,
wolontariat opiekuńczy.
Celem przedsięwzięcia
polegającego na
termomodernizacji budynku
poprzez ocieplenie elewacji
metodą lekką, wymianę
stolarki okiennej oraz
wykonanie izolacji ścian
przyziemia, jest poprawa
efektywności energetycznej
budynków. Realizacja
projektu ma na celu
zmniejszenie
zapotrzebowania na energię
do ogrzania budynków, co
wpłynie na ograniczenie
emisji spalin oraz pyłów
powstających w trakcie
produkcji ciepła ze źródeł
konwencjonalnych. Ma na
celu poprawę komfortu

20172018

Cel operacyjny:
C.O. 1.1 – Redukcja
występowania patologii
społecznych
C.O. 1.2 - Zapobieganie i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
C.O. 1.3 - Aktywizacja i integracja
mieszkańców
C.O. 2.1 - Rozwój lokalnej
przedsiębiorczości
C.O. 2.2 - Zwiększenie aktywności
zawodowej mieszkańców obszaru
zdegradowanego
C.O. 3.1 - Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych
C.O.3.2 - Poprawa stanu
technicznego budynków

290 000,00 zł

RPO WP 20142020
budżet Miasta i
Gminy Sztum
oraz Samorządu
Województwa
Pomorskiego

Miasto i Gmina
Sztum

Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Sztumiewsparcie w realizacji
prac remontowych.
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cieplnego w obiektach,
zwiększenie bezpieczeństwa
energetycznego.
Termomodernizacja dwóch
budynków komunalnych
(ul. Kochanowskiego 6 i 8),
działki o pow. ok. 0,25 ha –
pow. zabudowy pod
budynkami 230 m2, w tym
ogólna powierzchnia
ocieplenia wynosi ok. 530 m2

mieszkalnych i budynków
użyteczności publicznej
Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 wzrastająca liczba
przestępstw,
 wzrastająca liczba dzieci i
młodzieży nieotrzymująca
promocji do następnej klasy
w szkołach podstawowych i
gimnazjach- największa
wartość w porównaniu do
innych obszarów miasta,
 wzrost liczby osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezradności w sprawach
opiekuńczo –
wychowawczych (rodziny
niepełne i wielodzietne),
 wzrastająca liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezrobocia - największa w
porównaniu do innych
obszarów miasta,
 wzrastająca liczba osób
objętych wsparciem pomocy
społecznej z powodu
niepełnosprawności,
 najwyższy udział osób
bezrobotnych z
wykształceniem
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gimnazjalnym lub poniżej w
ogólnej liczbie bezrobotnych,
 wzrastająca wielkości
świadczeń przekazywanych
na rzecz rodzin (ubóstwo),
 Bardzo duży udział budynków
wymagających remontu
(elewacja, dach, instalacja
wewnętrzna),
Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej w obszarze
rewitalizacji. Ponadto pozytywnie
wpłynie na poprawę jakości życia
mieszkańców obszaru
zdegradowanego oraz możliwość
integracji społeczności lokalnej.
Zdiagnozowanemu na obszarze
zdegradowanym postępującemu
procesowi niszczenia tkanki
społecznej (m. in. ubóstwo,
bezrobocie, przestępczość)
towarzyszy zły stan jego
infrastruktury i osłabienie funkcji
społecznych. Opisywane budynki
planowane do termomodernizacji
zamieszkują rodziny objęte
pomocą społeczną, dotknięte
wieloma dysfunkcjami i
problemami społecznymi.
Pogarszający się w opisywanym
obszarze zdegradowanym
wskaźnik dotyczący bezrobocia i
ubóstwa sprzyjają powstawaniu
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3.

Poprawa infrastruktury
parkingowej przy
kompleksie sportoworekreacyjnym "Byki" w
ramach Programu
Rewitalizacji Obszaru
Zdegradowanego
"Śródmieście" w
Sztumie

Działania w ramach
przedsięwzięcia:
 przebudowa istniejącego
parkingu dla pojazdów
samochodowych poprzez:
 zdemontowanie
istniejącej nawierzchni
wykonanej z trylinki,
 wykonanie instalacji
kanalizacji deszczowej
wraz z wpięciem
nowopowstałej kanalizacji
do istniejącej sieci
kanalizacji deszczowej,

20172019

patologii społecznej, przede
wszystkim przejawiającej się
uzależnieniami i przemocą w
rodzinie. Skutkuje to ostatecznie
uznaniem obszaru za miejsce o
niskiej atrakcyjności mieszkalnej i
inwestycyjnej, a jednocześnie
wykluczeniem jego mieszkańców
z życia społecznego. Alarmującym
zjawiskiem jest przekazywanie
negatywnych wzorców młodszym
pokoleniom, co przejawia się
zjawiskiem tzw. dziedziczenia
biedy.
Jednoczesna realizacja
komplementarnego
przedsięwzięcia społecznego,
opisanego w punkcie 1, jak
również przedsięwzięć opisanych
w punktach 3 i 4, przyczynią się
do spójnego i zrównoważonego
rozwoju tego obszaru.
Cel operacyjny:
C.O. 1.1 – Redukcja
występowania patologii
społecznych
C.O. 1.2 - Zapobieganie i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
C.O. 1.3 - Aktywizacja i integracja
mieszkańców
C.O. 2.1 - Rozwój lokalnej
przedsiębiorczości

250 000,00 zł

RPO WP 20142020
budżet Miasta i
Gminy Sztum
oraz Samorządu
Województwa
Pomorskiego

Miasto i Gmina
Sztum

Spółdzielnia
Mieszkaniowa w
Sztumie- wsparcie w
wykonaniu nawierzchni
parkingowej;

Spółdzielnia
Mieszkaniowa w
Sztumie
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 wykonanie nowej
podbudowy pod
nawierzchnię parkingu,
 wykonanie nowej
nawierzchni parkingu z
kostki betonowej, wyznaczenie miejsc do
parkowania oraz
oznakowanie parkingu.
Teren parkingu przy
kompleksie sportoworekreacyjnym "Byki" w
Sztumie o powierzchni ok. 1
000 m2 (10 arów) umożliwi
utworzenie ok. 30-35 miejsc
parkingowych.

C.O. 2.2 - Zwiększenie aktywności
zawodowej mieszkańców obszaru
zdegradowanego
C.O. 3.1 - Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych
C.O.3.2 - Poprawa stanu
technicznego budynków
mieszkalnych i budynków
użyteczności publicznej
Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 wzrastająca liczba
przestępstw,
 wzrastająca liczba dzieci i
młodzieży nieotrzymująca
promocji do następnej klasy
w szkołach podstawowych i
gimnazjach- największa
wartość w porównaniu do
innych obszarów miasta,
 wzrost liczby osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezradności w sprawach
opiekuńczo –
wychowawczych (rodziny
niepełne i wielodzietne),
 wzrastająca liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezrobocia - największa w
porównaniu do innych
obszarów miasta,
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 wzrastająca liczba osób
objętych wsparciem pomocy
społecznej z powodu
niepełnosprawności,
 najwyższy udział osób
bezrobotnych z
wykształceniem
gimnazjalnym lub poniżej w
ogólnej liczbie bezrobotnych,
 wzrastająca wielkości
świadczeń przekazywanych
na rzecz rodzin (ubóstwo),
 Niska ocena oferty spędzania
wolnego czasu, skierowana
do młodzieży, dorosłych oraz
seniorów,
 Umiarkowanie niska ocena
aktywności społecznej
mieszkańców,
 Niska ocena poziomu
współpracy mieszkańców
oraz organizacji społecznych
na rzecz efektywnego
funkcjonowania i rozwoju
społeczności lokalnych,
 Umiarkowana jakości
infrastruktury sportoworekreacyjnej,
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej.
Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej w obszarze
rewitalizacji. Ponadto pozytywnie
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wpłynie na poprawę jakości życia
mieszkańców obszaru
zdegradowanego oraz możliwość
integracji społeczności lokalnej.
Zdiagnozowanemu na obszarze
zdegradowanym postępującemu
procesowi niszczenia tkanki
społecznej (m. in. ubóstwo,
bezrobocie, przestępczość)
towarzyszy zły stan jego
infrastruktury i osłabienie funkcji
społecznych. Proponowana
odnowa tkanki miejskiej w tym
projekcie, zlokalizowana w
bezpośrednim sąsiedztwie z
utworzonym kompleksem
sportowo-rekreacyjnym "Byki",
wpłynie na wzrost atrakcyjności
obszaru zdegradowanego oraz
aktywności jego mieszkańców, jak
również poprawę
bezpieczeństwa, szczególnie
najmłodszych.
Wykonana w ramach projektu
infrastruktura zostanie
dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych, co
spowoduje zmianę postaw w
społeczeństwie i w samej tej
grupie prowadzącą do jej większej
aktywności i chęci korzystania z
zaadaptowanej przestrzeni
publicznej.
Opisywany projekt wzmocni
atrakcyjność inwestycyjną i
gospodarczą zdegradowanego
obszaru „Śródmieście” w Sztumie.
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4.

Zagospodarowanie
kompleksu sportoworekreacyjnego "Byki" w
Sztumie wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą w
ramach Programu
Rewitalizacji Obszaru
Zdegradowanego
"Śródmieście" w
Sztumie

Utworzenie miejsca sportu i
rekreacji do aktywnego
wypoczynku dla mieszkańców
obszaru zdegradowanego, w
tym szczególnie dzieci,
młodzieży i seniorom.
Działania:

 Remont kompleksu
sportowego z rozbudową
(boisko do koszykówki,
siłownia, itp. – pow.
400m2),
 Dobudowa miejsc
parkingowych przy
budynku (20 miejsc wraz
z dojazdem z ul.
Sienkiewicza . – pow.
600m2),
 Wymiana ławek i koszy
śmietnikowych, ławki - 12
szt., kosze - 6 szt.
 Rekultywacja terenów
zielonych w otoczeniu
kompleksu o powierzchni
11 297,50 m2
Zakres rzeczowy obejmuje
również wykonanie

20172019

Jednoczesna realizacja
komplementarnego
przedsięwzięcia społecznego,
opisanego w punkcie 1, jak
również opisanych w punktach 2 i
4, przyczynią się do spójnego i
zrównoważonego rozwoju tego
obszaru.
Cel operacyjny:
C.O. 1.1 – Redukcja
występowania patologii
społecznych
C.O. 1.2 - Zapobieganie i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
C.O. 1.3 - Aktywizacja i integracja
mieszkańców
C.O. 2.1 - Rozwój lokalnej
przedsiębiorczości
C.O. 2.2 - Zwiększenie aktywności
zawodowej mieszkańców obszaru
zdegradowanego
C.O. 3.1 - Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych
C.O.3.2 - Poprawa stanu
technicznego budynków
mieszkalnych i budynków
użyteczności publicznej

450 000,00 zł

RPO WP 20142020
budżet Miasta i
Gminy Sztum
oraz Samorządu
Województwa
Pomorskiego

Spółdzielnie
mieszkaniowe –
nad Jeziorem,
Nowowiejskiego
15

Miasto i Gmina Sztum wsparcie merytoryczne
w zakresie remontu
kompleksu sportowego

Spółdzielnie
mieszkaniowe –
nad Jeziorem

Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 wzrastająca liczba
przestępstw,
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infrastruktury towarzyszącej,
w tym oświetlenie,
odwodnienie, utwardzone
ścieżki..

 wzrastająca liczba dzieci i
młodzieży nieotrzymująca
promocji do następnej klasy
w szkołach podstawowych i
gimnazjach- największa
wartość w porównaniu do
innych obszarów miasta,
 wzrost liczby osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezradności w sprawach
opiekuńczo –
wychowawczych (rodziny
niepełne i wielodzietne),
 wzrastająca liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezrobocia - największa w
porównaniu do innych
obszarów miasta,
 wzrastająca liczba osób
objętych wsparciem pomocy
społecznej z powodu
niepełnosprawności,
 najwyższy udział osób
bezrobotnych z
wykształceniem
gimnazjalnym lub poniżej w
ogólnej liczbie bezrobotnych,
 wzrastająca wielkości
świadczeń przekazywanych
na rzecz rodzin (ubóstwo),
 Niska ocena oferty spędzania
wolnego czasu, skierowana
do młodzieży, dorosłych oraz
seniorów,
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 Umiarkowanie niska ocena
aktywności społecznej
mieszkańców,
 Niska ocena poziomu
współpracy mieszkańców
oraz organizacji społecznych
na rzecz efektywnego
funkcjonowania i rozwoju
społeczności lokalnych,
 Umiarkowana jakości
infrastruktury sportoworekreacyjnej,
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej.
Rezultat bezpośredni:
Stworzenie kompleksu sportoworekreacyjnego "Byki" w Sztumie
wpłynie na wzrost aktywności i
integracji mieszkańców obszaru
zdegradowanego, wzmocni ich
więzi społeczne. Ponadto
przyczyni się do wsparcia
lokalnych inicjatyw mieszkańców,
np. fitness, jazda na rolkach.
Zadanie uzupełnia planowane
przedsięwzięcie nr 1 w tym
znaczeniu, że planowanemu
rozwojowi usług społecznych
towarzyszyć będzie odnowa
zdegradowanej infrastruktury
miejskiej ze szczególnym
uwzględnieniem miejsca ważnego
dla lokalnej społeczności, jakim
jest miejsce integracji z jego
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otoczeniem. Wykonana w ramach
projektu infrastruktura zostanie
dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych, co
spowoduje zmianę postaw w
społeczeństwie i w samej tej
grupie prowadzącą do jej
większej aktywności i chęci
korzystania z zaadaptowanej
przestrzeni publicznej, która w
obawie przed reakcją otoczenia
jest niska. Wykonana inwestycja
wspierać będzie zatem proces
usamodzielniania się osób
niepełnosprawnych poprzez
dostosowanie infrastruktury
społecznej do ich potrzeb oraz
poprawę warunków usług
publicznych świadczonych na ich
rzecz. Zadanie przyczyni się do
niwelowania negatywnych
zjawisk społecznych, wspiera
również włączenie społeczne
grup marginalizowanych i
zagrożonych wykluczeniem
zamieszkujących w obszarze
rewitalizacji.
Niska aktywność społeczna
mieszkańców obszaru
zdegradowanego jest groźna i
niepożądana z punktu widzenia
spójności tego terenu i prowadzić
może do dalszej dezintegracji
społecznej i zaniku kapitału
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społecznego. Konieczne jest
zatem podjęcie kompleksowych
działań aktywizujących
mieszkańców zdegradowanego
terenu, w tym szczególnie
dotkniętych problemami
społecznymi, prowadzących do
ich identyfikacji i utożsamiania się
z zamieszkiwanym terenem.
Proponowane, w ramach
przedsięwzięcia nr 1, instrumenty
wspierające rodziny dotknięte lub
zagrożone wykluczeniem
społecznym mają istotny wpływ
w zapobieganiu wycofywaniu się
członków lokalnej społeczności z
ważnych form aktywności
społecznej oraz pomagają
kreować postawy aktywne i
świadome uczestnictwa w życiu
wspólnoty.
Utworzenie kompleksu sportoworekreacyjnego "Byki" pozwoli na
uruchomienie w lokalnym
zagrożonym środowisku miejsca
pozytywnie kojarzącego się z
aktywnością, integrującego
mieszkańców, dającego
możliwość spędzania czasu w
sposób aktywny i bezpieczny..
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5.

Poprawa warunków
zamieszkania i
przestrzeni publicznych
na Os. Parkowym 2, 3,
4 i 8 w Sztumie

Poprawa infrastruktury
miejskiej i mieszkalnej:
 Wymiana
nawierzchni
chodników –
506,4m2 (110 000,00
zł),
 Nowe wiaty
śmietnikowe, przy
budynku os. Parkowe
2 i przy budynku os.
Parkowe 4 – 2szt. (40
000,00 zł),
 Wymiana ławek i
koszy
śmietnikowych,
budynki os. Parkowe
2, 3, 4 i 8 – 6 ławek,
3 kosze (5 000,00 zł)
 Rekultywacja
terenów zielonych,
os. Parkowe 2, 3, 4 i
8 - 7 463,7m2
(30 000,00 zł)
 Wymiana oświetlenia
na LED-owe, os.
Parkowe 2, 3, 4 i 8 –
12 szt. (+3 szt. UMiG)
(75 000,00 zł),
 Wymiana urządzeń
zabawowych przy
budynku os. Parkowe
8 – 1kpl. (60 000,00
zł)

20202022

Cel operacyjny:
C.O. 1.1 – Redukcja
występowania patologii
społecznych
C.O. 1.2 - Zapobieganie i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
C.O. 1.3 - Aktywizacja i integracja
mieszkańców
C.O. 2.1 - Rozwój lokalnej
przedsiębiorczości
C.O. 2.2 - Zwiększenie aktywności
zawodowej mieszkańców obszaru
zdegradowanego
C.O. 3.1 - Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych
C.O.3.2 - Poprawa stanu
technicznego budynków
mieszkalnych i budynków
użyteczności publicznej

320 000,00 zł

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020

Spółdzielnia
Mieszkaniowa w
Sztumie

Miasto i Gmina Sztum

Spółdzielnia
Mieszkaniowa w
Sztumie
źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR

Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 wzrastająca liczba
przestępstw,
 wzrastająca liczba dzieci i
młodzieży nieotrzymująca
promocji do następnej klasy
w szkołach podstawowych i
gimnazjach- największa
wartość w porównaniu do
innych obszarów miasta,
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 wzrost liczby osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezradności w sprawach
opiekuńczo –
wychowawczych (rodziny
niepełne i wielodzietne),
 wzrastająca liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezrobocia - największa w
porównaniu do innych
obszarów miasta,
 wzrastająca liczba osób
objętych wsparciem pomocy
społecznej z powodu
niepełnosprawności,
 najwyższy udział osób
bezrobotnych z
wykształceniem
gimnazjalnym lub poniżej w
ogólnej liczbie bezrobotnych,
 wzrastająca wielkości
świadczeń przekazywanych
na rzecz rodzin (ubóstwo),
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej.
Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej.
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6.

Program rewitalizacji
społeczno-zawodowej
mieszkańców obszaru
zdegradowanego
"Śródmieście" w
Sztumie

Projekt obejmuję realizację
następujących działań:
 prowadzenie poradnictwa
prawnego,
psychologicznego i
rodzinnego na rzecz
mieszkańców obszaru V
oraz ich otoczenia, w
szczególności warsztaty w
zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom i przemocy
 wsparcie środowiskowe w
ramach znalezienia i
utrzymania zatrudnienia
 podniesienie świadomości
i kompetencji z zakresu
poruszania się po rynku
pracy
 wzrost poziomu
wykształcenia lub jego
dostosowanie do potrzeb
lokalnego rynku pracy
 usługi wspierające
aktywizację edukacyjną
 dostosowanie
kompetencji i kwalifikacji
zawodowych do potrzeb
rynku pracy,
przekwalifikowanie
zawodowe,
 zdobywanie umiejętności
pożądanych na lokalnym
rynku pracy

20202022

Cel operacyjny:
C.O. 1.1 – Redukcja
występowania patologii
społecznych
C.O. 1.2 - Zapobieganie i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
C.O. 1.3 - Aktywizacja i integracja
mieszkańców
C.O. 2.2 –Zwiększenie aktywności
zawodowej mieszkańców obszaru
zdegradowanego
Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 ponadprzeciętny udział osób
długotrwale bezrobotnych
wśród osób w wieku
produkcyjnym,
 duża liczba osób
korzystających z zasiłków
pomocy społecznej,
 ponadprzeciętna liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej w ramach
programu rządowego „Pomoc
państwa w zakresie
dożywiania”,
 Niska ocena możliwości
uzyskania zatrudnienia,
 Ponadprzeciętny udział osób
bezrobotnych z
wykształceniem
gimnazjalnym lub poniżej w
ogólnej liczbie bezrobotnych,

150 000,00 zł

RPO WP 20142020
DZIAŁANIE 6.1
Aktywna
Integracja
PODDZIAŁANIE
6.1.2
Aktywizacja
społeczno –
zawodowa
lub
PO WER 20142020

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Sztumie

 Powiatowy Urząd
Pracy w Sztumie z/s
w Dzierzgoniu;
 Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji;
 Sztumskie Centrum
Kultury;
 Powiatowy Urząd
Pracy w Sztumie z/s
w Dzierzgoniu.

budżet Miasta i
Gminy Sztum
oraz Samorządu
Województwa
Pomorskiego
źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR
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 wsparcie dla rodzin, aby w
przyszłości samodzielnie
potrafiły pokonywać
trudności życiowe,
zwłaszcza dotyczące
opieki i wychowania dzieci
 program aktywizacja i
integracja - skierowany do
osób zarejestrowanych w
PUP dla których został
ustalony profil pomocy III,
korzystający ze świadczeń
pomocy społecznej, w
szczególności realizujący
kontrakt socjalny, o
którym mowa w
przepisach o pomocy
społeczne.
Aktywizacja osób, które
utraciły możliwość podjęcia
pracy z powodu długiego
okresu przebywania w
bezrobociu, często
połączonego z brakiem
kwalifikacji,
niewystarczającymi
kwalifikacjami i deficytami
utrudniającymi
funkcjonowanie w środowisku
pracy.

 wysoka wartość wskaźnika
liczby przestępstw na 1000
ludności w latach 2009-2013
 wzrost liczby osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezrobocia
 wysoki udział osób
bezrobotnych z
wykształceniem
gimnazjalnym lub poniżej w
ogólnej liczbie bezrobotnych
 wzrost liczby osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezrobocia
 wysoki odsetek dzieci i
młodzieży nieotrzymujących
promocji do następnej klasy
w szkołach podstawowych i
gimnazjach
Rezultat bezpośredni:
 spadek udziału osób
długotrwale bezrobotnych
wśród osób w wieku
produkcyjnym,
 poprawa sytuacji osób
korzystających z zasiłków
pomocy społecznej,
 spadek liczby osób
korzystających z pomocy
społecznej ramach programu
rządowego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”,
 wzrost możliwości uzyskania
zatrudnienia,
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7.

Termomodernizacja
wraz z wymiana
pokrycia z azbestu
budynków na Os.
Parkowym 2, 3, 4 i 8 w
Sztumie

Poprawa infrastruktury
miejskiej i mieszkalnej:
 Dokończenie
termomodernizacji
ścian i poddaszy,
budynki os. Parkowe
2, 3, 4 i 8 – 4 budynki
(1 200 000,00 zł),
 Wymiana pokrycia z
azbestu, budynek os.
Parkowe 2 i 3 – 2
budynki (350 000,00
zł)

20202022

wzrost poziomu
przedsiębiorczości.
Cel operacyjny:
C.O. 3.2 –Poprawa stanu
technicznego budynków
mieszkalnych i budynków
użyteczności publicznej

1 550 000,00 zł

Modernizacja sieci i
węzłów centralnego
ogrzewania na Os.
Parkowym 2, 3, 4 i 8 w
Sztumie

Poprawa infrastruktury
miejskiej i mieszkalnej:
 Modernizacja sieci i
węzłów centralnego
ogrzewania - budynki
os. Parkowe 2, 3, 4 i
8 – 8 budynków
(570 000,00 zł)

Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Bardzo duży udział budynków
wymagających remontu
(elewacja, dach, instalacja
wewnętrzna),

20202022

Cel operacyjny:
C.O. 3.2 –Poprawa stanu
technicznego budynków
mieszkalnych i budynków
użyteczności publicznej
Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Bardzo duży udział budynków
wymagających remontu

Spółdzielnia
Mieszkaniowa w
Sztumie

Miasto i Gmina Sztum

Spółdzielnia
Mieszkaniowa w
Sztumie

Miasto i Gmina Sztum

Spółdzielnia
Mieszkaniowa w
Sztumie
źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR

Rezultat bezpośredni:
Przedsięwzięcie przystosowuje
budynek mieszkalny do
obowiązujących norm, zmniejsza
zużycie energii i poprawia
estetykę obiektów.
8.

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020

570 000,00 zł

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020
Spółdzielnia
Mieszkaniowa w
Sztumie
źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
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(elewacja, dach, instalacja
wewnętrzna),

1.

Poprawa
ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych
- Ul. Chełmińska (
wspólnoty
mieszkaniowe i
spółdzielnia
mieszkaniowa)

Likwidacja barier
architektonicznych w dostępie
do przestrzeni publicznej.
Zagospodarowanie terenów
zielonych. Poprawa
nawierzchni parkingów i
estetyki śmietników wymiana obudowy śmietnika.

20172020

sporządzania
LPR

Rezultat bezpośredni:
Przedsięwzięcie przystosowuje
budynek mieszkalny do
obowiązujących norm, zmniejsza
zużycie energii i poprawia
estetykę obiektów.
Przedsięwzięcia uzupełniające
Cel operacyjny:
100 000,00 zł
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych
Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej,

Poprawa przestrzeni
publicznych - wymiana
ogrodzenia wokół
terenu przedszkolnego
przy ul. Chełmińskiej

Wymiana ogrodzeń od strony
ul. Chełmińskiej i ul.
Nowowiejskiego

20172020

Cel operacyjny:
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych

Wspólnota
Mieszkaniowa
Chełmińska 2a 2b

budżet Miasta i
Gminy Sztum
oraz Samorządu
Województwa
Pomorskiego

Mała Spółdzielnia
Mieszkaniowa Chełmińska

Wspólnoty
mieszkaniowe

Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej.

2.

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020

Brak danych

źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR
RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020

Miasto i Gmina
Sztum

Publiczne Przedszkole Nr
1 w Sztumie
MGZO Sztum

budżet Miasta i
Gminy Sztum
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oraz od strony ul.
Nowowiejskiego

3.

Poprawa efektywności
energetycznej
obiektów
mieszkalnych, ul.
Chełmińska 5,

Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej,

Docieplenie oraz poprawa
wizerunku budynku - poprawa
efektywności energetycznej
budynku przy ul. Chełmińska 5

20202022

Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej. Poprawa
bezpieczeństwa dzieci
uczęszczających do przedszkola
Cel operacyjny:
C.O. 3.2 –Poprawa stanu
technicznego budynków
mieszkalnych i budynków
użyteczności publicznej
Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Bardzo duży udział budynków
wymagających remontu
(elewacja, dach, instalacja
wewnętrzna),

oraz Samorządu
Województwa
Pomorskiego
źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR

Brak danych

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020

Wspólnota
mieszkaniowa, ul.
Chełmińska 5

Wspólnota
mieszkaniowa
źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR

Rezultat bezpośredni:
Przedsięwzięcie przystosowuje
budynek mieszkalny do
obowiązujących norm, zmniejsza
zużycie energii i poprawia
estetykę obiektów.

135 | S t r o n a

4.

5.

Poprawa
ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych
- ul. Nowowiejskiego
25, 27 i 31 oraz ul.
Mickiewicza 48A, 48B,
50, 50A

Nowe wiaty
śmietnikowe przy
budynku ul.
Nowowiejskiego 25, 27
i 31 i przy budynku ul.
Mickiewicza 48B

Poprawa infrastruktury
miejskiej w tym:
 Wymiana nawierzchni
dróg i parkingów 1.233,8m2 (250 000,00
zł),
 Wymiana nawierzchni
chodników - 2 583,1m2
(550 000,00 zł),
 Wymiana ławek i koszy
śmietnikowych, ul.
Nowowiejskiego oraz ul.
Mickiewicza - ławki 6 szt.,
kosze 3 szt. (5 000,00 zł),
 Rekultywacja terenów
zielonych, ul. Mickiewicza3 684 m2 (15 000,00 zł),
 Wymiana oświetlenia na
LED-owe - 22 szt. (+3 szt.
UMiG) (120 000,00 zł),
Wybudowanie nowych wiat
na śmietniki przy budynku ul.
Nowowiejskiego 25, 27 i 31
oraz przy budynku ul.
Mickiewicza 48B - łącznie 3
sztuki

20202022

Cel operacyjny:
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych

940 000,00 zł

Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej,
Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej.

Miasto i Gmina Sztum

Spółdzielnia
Mieszkaniowa w
Sztumie

Miasto i Gmina Sztum

źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR

Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej.

Cel operacyjny:
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych

Spółdzielnia
Mieszkaniowa w
Sztumie

Spółdzielnia
Mieszkaniowa w
Sztumie

Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej,

20172019

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020

60 000,00 zł

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020
Spółdzielnia
Mieszkaniowa w
Sztumie
źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR
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6.

Dobudowa miejsc
parkingowych przy
budynku ul.
Mickiewicza 48A (10
miejsc)

Zwiększenie wielkości
parkingu przy ul. Mickiewicza
48A poprzez dobudowanie 10
miejsc parkingowych - 150m2

20202022

Cel operacyjny:
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych

45 000,00 zł

7.

Poprawa
bezpieczeństwa
parkowania w zatoce
przy budynku ul.
Nowowiejskiego 31
poprzez pogłębienie o
1 metr zatoki
parkingowej

Poprawa bezpieczeństwa
parkowania w zatoce przy
budynku ul. Nowowiejskiego
31 poprzez pogłębienie o 1
metr zatoki parkingowej 45m2

20202022

Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej,
Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej.

Spółdzielnia
Mieszkaniowa w
Sztumie

Miasto i Gmina Sztum

Spółdzielnia
Mieszkaniowa w
Sztumie

Miasto i Gmina Sztum

Spółdzielnia
Mieszkaniowa w
Sztumie

Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej,
Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej.
Cel operacyjny:
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020

13 500,00 zł

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020
Spółdzielnia
Mieszkaniowa w
Sztumie
źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR
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8.

Termomodernizacja
budynku przy ul.
Mickiewicza 50

Docieplenie oraz poprawa
wizerunku budynku - poprawa
efektywności energetycznej
budynku przy ul. Mickiewicza
50 - 1278m2

20202022

Cel operacyjny:
C.O. 3.2 –Poprawa stanu
technicznego budynków
mieszkalnych i budynków
użyteczności publicznej

220 000,00 zł

9.

Zagospodarowanie
Parku przy Przychodni i
Wieży Ciśnień przy ul.
Słowackiego

Uporządkowanie otoczenia w
tym urządzenie zieleni,
stworzenie przyjaznej zieleni
parkowej do wypoczynku,
poprzez wykonanie alejek
spacerowych, zamontowanie
urządzeń malej architektury ławki, kosze.

20202022

Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej,
Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę

Spółdzielnia
Mieszkaniowa w
Sztumie

Miasto i Gmina Sztum

Miasto i Gmina
Sztum

Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. (rewitalizacja
budynku Wieży Ciśnień)

Spółdzielnia
Mieszkaniowa w
Sztumie

Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Bardzo duży udział budynków
wymagających remontu
(elewacja, dach, instalacja
wewnętrzna),
Rezultat bezpośredni:
Przedsięwzięcie przystosowuje
budynek mieszkalny do
obowiązujących norm, zmniejsza
zużycie energii i poprawia
estetykę obiektów.
Cel operacyjny:
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020

źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR

100 000,00 zł

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020
budżet Miasta i
Gminy Sztum,
Samorządu
Województwa
Pomorskiego
oraz
Ministerstwa
Kultury i
Ochrony
Dziedzictwa
Narodowego
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funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej.
Przywrócenie terenom
poprzednich funkcji użytkowych.

10.

Uporządkowanie
terenu starego
cmentarza przy ul.
Kochanowskiego wraz
z rewitalizacją kapliczki

Rewitalizacja
zdegradowanych obiektów
zabytkowych.
Odbudowa dachu na kaplicy,
iluminacja, remont bramy
wejściowej rewitalizacja i
czyszczenie nagrobków,
uporządkowanie zieleni,
dendrolog

20182020

Cel operacyjny:
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych
Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej,
Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej.

500 000,00 zł

źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR
RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020

Miasto i Gmina
Sztum

Szkoły podstawowe,
Związek Harcerstwa
polskiego

budżet Miasta i
Gminy Sztum,
Samorządu
Województwa
Pomorskiego
oraz
Ministerstwa
Kultury i
Ochrony
Dziedzictwa
Narodowego

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 6 - Jednostka urbanistyczna nr VI - Planowane projekty

Lp
.

Nazwa przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Zakres
czasowy
realizacji

1.

Program rewitalizacji
społeczno-zawodowej
mieszkańców obszaru
zdegradowanego
"Kwadraciak" w
Sztumie

Podjęcie działań mających na
celu zindywidualizowane
określenie potrzeb
uczestników i wyposażenie ich
w kwalifikacje odpowiadające
potrzebom lokalnego rynku
pracy poprzez szkolenia i
staże.
Aktywizacja społecznozawodowa będzie
obejmowała następujące
działania:
 rekrutacje uczestników
 ścieżkę reintegracji
określającej potrzeby/
możliwości/ motywację
uczestników
 zajęcia m. in. z
psychologiem i doradcą
zawodowym
 warsztaty dot. podstaw
przedsiębiorczości
 wsparcie pracownika
socjalnego oraz
animatora pracy

20202022

Jednostka urbanistyczna nr VI
Jakie problemy zidentyfikowane
Planowany
na etapie diagnozy rozwiązuje
koszt
planowane przedsięwzięcie?
Rezultaty bezpośrednie
Przedsięwzięcia podstawowe
Cel operacyjny:
150 000,00 zł
C.O. 1.1 – Redukcja
(10 osób * 15
występowania patologii
000 zł/os.)
społecznych
C.O. 1.2 - Zapobieganie i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
C.O. 1.3 - Aktywizacja i integracja
mieszkańców
C.O. 2.2 –Zwiększenie aktywności
zawodowej mieszkańców obszaru
zdegradowanego

Źródła
finansowania

Podmiot
realizujący

Potencjalne partnerstwa
wraz z określeniem roli
Podmiotów

RPO WP 20142020
DZIAŁANIE 6.1
Aktywna
Integracja
PODDZIAŁANIE
6.1.2
Aktywizacja
społeczno –
zawodowa lub
PO WER 20142020

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Sztumie









Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 największy udział
długotrwale bezrobotnych
wśród osób w wieku
produkcyjnym
 najwyższy wskaźnik liczby
osób korzystających z
zasiłków pomocy
społecznej,
 ponadprzeciętna liczba
osób korzystających z

budżet Miasta i
Gminy Sztum
oraz Samorządu
Województwa
Pomorskiego





źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR

Powiatowy Urząd
pracy,
Sztumskie Centrum
Kultury,
Lokalni
przedsiębiorcy,
Miejsko-Gminny
Zespół Oświaty ( w
tym szkoły),
Komenda
Powiatowa Policji
w Sztumie,
Zakład Karny w
Sztumie,
Stowarzyszenie
„Przyjaciele dzieci”,
„Caritas” i
wolontariusze
Ogólnopolskie
Stowarzyszenie
Inicjatyw
ResortowoResocjalizacyjnych
przy ZK w Sztumie
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realizacja szkoleń i staży
zgodnie ze wskazaniami
określonymi w ścieżce
reintegracji
 wsparcie finansowe
uczestników w okresie
realizacji działań
 Program Aktywizacji i
Integracji - adresatami
działań są osoby
długotrwale bezrobotne
zakwalifikowane do III
profilu.
Działania obejmują: warsztaty
grupowe z zakresu m. in.
poradnictwa zawodowego,
komunikacji interpersonalnej;
wsparcie psychologiczne,
terapeutyczne, prawne oraz
pracownika socjalnego; prace
społecznie użyteczne.
Program Aktywności Lokalnej
Działania w ramach Programu
mają na celu zwiększenie
aktywności i integracji
lokalnej społeczności.
Działania obejmują: zajęcia z
animatorem, psychologiem,
doradcą zawodowym,
pracownikiem socjalnym;
asystent rodziny., wsparcie
dla rodzin z problemami
opiekuńczo-wychowawczymi;
wyjazd edukacyjno-














pomocy społecznej w
ramach programu
rządowego „Pomoc
państwa w zakresie
dożywiania”,
Niska ocena możliwości
uzyskania zatrudnienia,
Ponadprzeciętny udział
osób bezrobotnych z
wykształceniem
gimnazjalnym lub poniżej w
ogólnej liczbie
bezrobotnych,
wysoka wartość wskaźnika
liczby przestępstw na 1000
ludności w latach 20092013
wzrost liczby osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezrobocia
wysoki udział osób
bezrobotnych z
wykształceniem
gimnazjalnym lub poniżej w
ogólnej liczbie
bezrobotnych
wzrost liczby osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezrobocia
wysoki odsetek dzieci i
młodzieży nieotrzymujących
promocji do następnej klasy
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integracyjny rodzin; festyn
rodzinny




w szkołach podstawowych i
gimnazjach,
wzrost liczby osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezradności w sprawach
opiekuńczo
wychowawczych (rodziny
wielodzietne),
wzrastająca liczba
założonych Niebieskich
Kart.

Rezultat bezpośredni:
 spadek udziału osób
długotrwale bezrobotnych
wśród osób w wieku
produkcyjnym,
 poprawa sytuacji osób
korzystających z zasiłków
pomocy społecznej,
 spadek liczby osób
korzystających z pomocy
społecznej ramach
programu rządowego
„Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”,
 wzrost możliwości
uzyskania zatrudnienia,
 wzrost poziomu
przedsiębiorczości.
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2.

Przebudowa i
modernizacja budynku
byłego „Kwadro” na
Forum Integracji
Miejskiej „Kwadro” i
Bibliotekę Publiczną

Działania w ramach
przedsięwzięcia
1.Opracowanie dokumentacji
projektowej.
2.Roboty budowlane
3.Nadzór inwestorski
4. Nadzór autorski
Przebudowa, rozbudowa,
nadbudowa i adaptacja
budynku obejmuje niezbędne
prace rozbiórkowe, budowę
nowych elementów
konstrukcyjnoarchitektonicznych ( ściany ,
stropy, schody, dachy),
montaż windy, ocieplenie
budynku oraz prace
wykończeniowe i instalacyjne
wraz z zagospodarowaniem
terenu.
Na parterze budynku planuje
się lokalizację biblioteki na
piętrze – siedziba gminnych i
miejskich organizacji
społecznych - Forum integracji
miejskiej „KWADRO”

20172018

Cel operacyjny:
C.O. 1.2 - Zapobieganie i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
C.O. 1.3 - Aktywizacja i integracja
mieszkańców
C.O. 2.1 – Rozwój lokalnej
przedsiębiorczości
C.O. 2.2 –Zwiększenie aktywności
zawodowej mieszkańców obszaru
zdegradowanego
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych
Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Niepokojąca bardzo duża
liczba osób korzystających z
pomocy społecznej z powodu
bezradności w sprawach
opiekuńczo wychowawczych
(rodziny wielodzietne),
 Niska ocena oferty spędzania
wolnego czasu, skierowana
do młodzieży, dorosłych oraz
seniorów,
 Umiarkowanie niska ocena
aktywności społecznej
mieszkańców,
 Niska ocena poziomu
współpracy mieszkańców
oraz organizacji społecznych
na rzecz efektywnego

5 005 675,31 zł

RPO WP 20142020
lub
POIiŚ 2014-2020

Miasto i Gmina
Sztum

Sztumskie Centrum
Kultury, biblioteka
publiczna w Sztumie

budżet Miasta i
Gminy Sztum
oraz Samorządu
Województwa
Pomorskiego
źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR
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funkcjonowania i rozwoju
społeczności lokalnych,
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej.

3.

Zagospodarowanie
terenu przy ul.
Spokojnej

Uporządkowanie otoczenia w
tym urządzenie zieleni,
stworzenie strefy zieleni
oddzielającej/buforującej
tereny przemysłowe

20172022

Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej. Ponadto
pozytywnie wpłynie na poprawę
jakości życia mieszkańców oraz
możliwość integracji społeczności
lokalnych.
Cel operacyjny:
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych
Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej,
Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej

100.000 zł

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020

Miasto i Gmina
Sztum

Spółdzielnia
Mieszkaniowa RENAWA

Przedsiębiorcy,
osoby fizyczne
źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR

144 | S t r o n a

1.

2.

Zagospodarowanie
terenu w pobliżu
ciepłowni ul.
Nowowiejskiego 14 w
Sztumie

Utworzenie przestrzeni
publicznej przyjaznej
dla mieszkańców - ul.
Czarnieckiego w
Sztumie

Zagospodarowanie terenu
w pobliżu ciepłowni –
uporządkowanie otoczenia,
w tym urządzenie zieleni,
plac zabaw. Teren wymaga
estetyzacji wokół obiektów
kotłowni. W związku z
budową w sąsiedztwie
budynków mieszkalnych
wielorodzinnych oraz
kompleksów garażowych,
można by zielenią oddzielić
tereny Veolii, aby
mieszkańcom przyjemniej
korzystało się z otoczenia.
Tym bardziej, że obecnie
jest tak niewiele terenów
biologicznie czynnych,
wszelkie tereny zostały
utwardzone kostką
betonową

20182020

Modernizacja chodnika
wzdłuż muru, poprawa
oświetlenia, likwidacja muru.
Powyższe prace zapewnia
bezpieczeństwo mieszkańcom
osiedla na Słonecznej oraz
użytkownikom ogrodów
działkowych.

20182022

Przedsięwzięcia uzupełniające
Cel operacyjny:
30 000,00 zł
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych

Właściciel prywatny

Miasto i Gmina
Sztum

Spółdzielnia RENAWA,
Pracownicze Ogródki
Działkowe, podmioty
prywatne,
przedsiębiorcy

źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR

Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej

Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej,

Veolia

budżet Miasta i
Gminy Sztum
oraz Samorządu
Województwa
Pomorskiego

Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej,

Cel operacyjny:
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020

100 000,00 zł

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020
budżet Miasta i
Gminy Sztum
oraz Samorządu
Województwa
Pomorskiego
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3.

Zagospodarowanie
skweru „Pod wierzbą”
(przy ZK) i budynków
miejskich przy ZK
(zlokalizowanych po
prawej stronie na
wjeździe ul.
Nowowiejskiego 14)

Zagospodarowanie zieleni.
Nasadzenie krzewów
ozdobnych itp.

20172020

Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej
Cel operacyjny:
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych

źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR
10 000,00 zł

4.

Budowa/modernizacja
parkingu przy ZK (przy
murze) i 2 budynkach
wspólnotowych.
Poprawa nawierzchni
oraz uporządkowanie
komunikacji wzdłuż
muru ZK

Modernizacja miejsc
parkingowych przy murze ZK
Sztum oraz budynkach
wspólnot. Konieczne jest
dokonanie rewitalizacji miejsc
parkingowych oraz
zwiększenie ich ilości co
związane jest z koniecznością
zapewnienia ich

20172020

Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej,

Miasto i Gmina
Sztum

Wspólnoty
mieszkaniowe ul.
Nowowiejskiego 17 i 18,
podmioty prywatne,

Miasto i Gmina
Sztum

Zakład Karny Wspólnoty
Mieszkaniowe

budżet Miasta i
Gminy Sztum
oraz Samorządu
Województwa
Pomorskiego

Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej,
Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej
Cel operacyjny:
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020

źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR

100 000,00 zł

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020
budżet Miasta i
Gminy Sztum
oraz Samorządu
Województwa
Pomorskiego
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efektywniejszego
wykorzystania.

5.

6.

Poprawa nawierzchni
oraz uporządkowanie
komunikacji wraz z
chodnikami i miejscami
postojowymi w
centrum - Ul. Gdańska
przy ZK, teren przy ul.
Gdańskiej/Nowowiejski
ego.

Otwarcie przestrzeni
publicznej i uczynienie
jej przyjaznej dla
mieszkańców, ul.
Kalszteina

Kompleksowy remont
nawierzchni dróg gminnych w
obrębie ul. Gdańskiego oraz
Nowowiejskiego przy ZK
Sztum ma na celu zarówno
poprawę warunków
drogowych jak również
polepszyć komunikatywność
powyższych terenów.

Poprawa przestrzeni
publicznych poprzez
zagospodarowanie zieleni,
urządzenie miejsc
wypoczynku (ławki, kosze)" 50 000,00 zł

20172020

Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej
Cel operacyjny:
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych

źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR
300 000,00 zł

20192022

C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych
Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej,

Miasto i Gmina
Sztum

budżet Miasta i
Gminy Sztum
oraz Samorządu
Województwa
Pomorskiego

Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej,
Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej
Cel operacyjny:

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020

źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR
50.000 zł

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020
budżet Miasta i
Gminy Sztum
oraz Samorządu
Województwa
Pomorskiego

Miasto i Gmina
Sztum

Wspólnoty
Mieszkaniowe,
Spółdzielnie
Mieszkaniowe – Nad
Jeziorem,

źródła
niezidentyfikow
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Rezultat bezpośredni:

7.

Otwarcie przestrzeni
publicznej i uczynienie
jej przyjaznej dla
mieszkańców, ul.
Kopernika

Poprawa przestrzeni
publicznych poprzez
zagospodarowanie zieleni,
urządzenie miejsc
wypoczynku (ławki, kosze)
oraz budowa nowej wiaty
śmietnikowej" - 50 000,00 zł.

20192022

Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej
Cel operacyjny:
C.O. 3.1 – Modernizacja oraz
stworzenie ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych
Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Zły stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej,
Rezultat bezpośredni:
Realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na poprawę
funkcjonalności, estetyki i jakości
przestrzeni publicznej

ane na dzień
sporządzania
LPR

50.000 zł

RPO WP 20142020 lub POIiŚ
2014-2020
budżet Miasta i
Gminy Sztum
oraz Samorządu
Województwa
Pomorskiego

Miasto i Gmina
Sztum

Wspólnoty
Mieszkaniowe,
Spółdzielnie
Mieszkaniowe – Nad
Jeziorem,

źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 7 – Projekty rewitalizacji społecznej obejmujące obszar rewitalizacji oraz pozostały obszar Miasta i Gminy Sztum

Lp
.

Nazwa przedsięwzięcia

1.

Naukowy zawrót
głowy. Myśl i twórz
współpracując czyli
trwała poprawa jakości
kształcenia szkół
podstawowych i
gimnazjów z terenu
Miasta i Gminy Sztum

Miasto i Gmina Sztum
Opis przedsięwzięcia
Zakres
Jakie problemy zidentyfikowane
Planowany
Źródła
czasowy
na etapie diagnozy rozwiązuje
koszt
finansowania
realizacji planowane przedsięwzięcie?
Rezultaty bezpośrednie
Projekty rewitalizacji społecznej obejmujące obszar Miasta i Gminy Sztum
Celem projektu jest poprawa
01.09.20 Cel operacyjny:
3.524.799,55 zł
RPO WP 2014jakości kształcenia uczniów
16 C.O. 1.1 – Redukcja
2020
poprzez zapewnienie
31.08.20 występowania patologii
kompleksowego wsparcia
18
społecznych
Budżet Miasta i
szkół objętych projektem.
C.O. 1.2 - Zapobieganie i
Gminy Sztum
W projekcie zaplanowano
przeciwdziałanie wykluczeniu
następujące działania:
społecznemu
źródła
 organizację szkoleń dla
C.O. 2.2 – Zwiększenie
niezidentyfikow
114 n-li w zakresie
aktywności zawodowej
ane na dzień
doskonalenia
mieszkańców obszaru
sporządzania
umiejętności w
zdegradowanego
LPR
posługiwaniu się
Technologiami
Opis problemów, które
Informacyjnorozwiązuje wskazane
Komunikacyjnymi(TIK)
przedsięwzięcie:
oraz stosowania
 Odsetek dzieci i młodzieży
nowoczesnych metod i
nieotrzymujących promocji
form pracy sprzyjających
do następnej klasy w szkołach
kształtowaniu i rozwój
podstawowych i gimnazjach,
kompetencji-kluczowych
 bardzo duża liczba osób
u 978 uczniów,
korzystających z pomocy
2)organizacja zajęć
społecznej z powodu
pozalekcyjnych dla 978
bezradności w sprawach
uczniów rozwijających
opiekuńczo wychowawczych,
kompetencje-kluczowe
 Ponadprzeciętny udział osób
połączonych z zajęć
bezrobotnych z
wyjazdowymi do
wykształceniem

Podmiot
realizujący

Potencjalne partnerstwa
wraz z określeniem roli
Podmiotów

Miasto i Gmina
Sztum
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nowoczesnych centrów
edukacji,
 organizacja szkoleń dla 82
n-li w zakresie
prowadzenia procesu
indywidualizacji pracy z
213 uczniami o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych,
 organizacja
specjalistycznych zajęć
dla 213 uczniów o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych
 utworzenie 2 Szkolnych
Punktów Informacji i
Kariery (SPINKA ) oraz
organizacja doradztwa
edukacyjno-zawodowego
dla 220 uczniów II i III klas
gimnazjów.
Zajęcia prowadzone będą przy
wykorzystaniu nowoczesnych
pomocy dydaktycznych i
narzędzi TIK w trakcie procesu
kształcenia. Ponadto w
ramach projektu ww. szkoły
podstawowe oraz gimnazja
zostaną doposażone w
nowoczesne pomoce
dydaktyczne i sprzęt.

gimnazjalnym lub poniżej w
ogólnej liczbie bezrobotnych.
Rezultat bezpośredni:
 Poprawa systemu opieki nad
dziećmi i rodziną,
 Aktywizacja i integracja osób
wykluczonych społecznie,
 Większa liczba osób
korzystających z doradztwa
zawodowego,
 spadek liczby osób z
wykształceniem
gimnazjalnym lub poniżej.
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2.

Z przedszkolem na Ty upowszechnianie i
podniesienie jakości
edukacji przedszkolnej
w Mieście i Gminie
Sztum

Celem projektu jest
zwiększenie liczby trwałych
miejsc edukacji przedszkolnej
poprzez utworzenie miejsc
przedszkolnych dla 70 dzieci
3-4 letnich oraz zapewnienie
atrakcyjnej, wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej w 4
Ośrodków Wychowania
Przedszkolnego (OWP), dla
których organem
prowadzącym jest MiG Sztum.
W projekcie zaplanowano
następujące działania:
 utworzenie trwałych
miejsc
wych.przedszk.tj.50 w
Publicznym Przedszkolu
w Sztumie (PPSz) i 20 w
Czerninie (PPCz);
 organizacja
specjalistycznych zajęć
dla 78 dzieci w wielu 3-6
lat ze Specjalnymi
Potrzebami Edukacyjnymi
(SPE), uczęszczające do
do PPSz i PPCz, PP w
Gościszewie(PPG) i
Oddziału Przedszkolnego
w Nowej Wsi(OPNW);
 organizacja zajęć
rozwijających
kompetencje kluczowe
dla 362 dzieci w wieku 36 lat z 4 OWP podległych
pod MiG Sztum;

01.09.20
16 31.08.20
17

Cel operacyjny:
C.O. 1.1 – Redukcja
występowania patologii
społecznych
C.O. 1.2 - Zapobieganie i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 Odsetek dzieci i młodzieży
nieotrzymujących promocji
do następnej klasy w szkołach
podstawowych i gimnazjach,
 bardzo duża liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezradności w sprawach
opiekuńczo wychowawczych,
 Ponadprzeciętny udział osób
bezrobotnych z
wykształceniem
gimnazjalnym lub poniżej w
ogólnej liczbie bezrobotnych.

1.070.335,00zł

RPO WP 20142020

Miasto i Gmina
Sztum

budżet Miasta i
Gminy Sztum
źródła
niezidentyfikow
ane na dzień
sporządzania
LPR

Rezultat bezpośredni:
 Poprawa systemu opieki nad
dziećmi i rodziną
Aktywizacja i integracja osób
wykluczonych społecznie
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organizacja szkoleń dla
23nauczycieli w zakresie
prowadzenia procesu
indywidualizacji pracy z
78 dziećmi ze SPE;
 organizacja szkoleń dla
24 nauczycieli w zakresie
doskonalenia
umiejętności w
posługiwaniu się TIK oraz
stosowania
nowoczesnych metod i
form pracy sprzyjających
rozwijaniu kompetencjikluczowych u 262 dzieci.
Działania realizowane będą z
wykorzystaniem
nowoczesnych pomocy
dydaktycznych, narzędzi TIK i
aktywizujących metod pracy.
W efekcie realizacji ww.
działań 70 dzieci w wieku 34lat zostanie objętych
edukacją przedszkolną,23
nauczycieli nabędzie
kompetencje do pracy z
dziećmi w wieku
przedszkolnym ze SPE, w tym
z niepełnosprawnymi, dzięki
czemu 78 dzieci (5
niepełnosprawnych) zwiększy
swoje szanse rozwojowe, 24
nauczycieli nabędzie
umiejętności w zakresie
wykorzystywania TIK podczas
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3.

Mobilny i aktywny
kapitał ludzki w
powiatach malborskim
i sztumskimaktywizacja społecznozawodowa

pracy dydaktycznej oraz
stosowania aktywizujących
metod pracy w trakcie
procesu kształcenia dzieci. 4
OWP zostaną doposażone w
nowoczesne pomoce
dydaktyczne i sprzęt TIK.
Celem projektu jest
zwiększone zatrudnienie osób
dotkniętych i zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem
społecznym. W ramach
projektu na terenie Miasta i
Gminy Sztum wsparciem
objętych zostanie 130 osób, w
tym 33 osoby z
niepełnosprawnościami.
Każdej osobie biorącej udział
w projekcie zapewnione
zostanie wsparcie
zindywidualizowane,
wynikające z opracowanej
ścieżki reintegracji,
realizowane na podstawie
kontraktu socjalnego.
Aktywizacja społecznozawodowa będzie
obejmowała następujące
działania:
 rekrutacje uczestników
 ścieżkę reintegracji
określającej potrzeby/

05.2016 10.2018
(projekt
w trakcie
realizacji)

Cel operacyjny:
C.O. 1.1 – Redukcja
występowania patologii
społecznych
C.O. 1.2 - Zapobieganie i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
C.O. 1.3 - Aktywizacja i integracja
mieszkańców
C.O. 2.2 –Zwiększenie aktywności
zawodowej mieszkańców obszaru
zdegradowanego
Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 duża liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezradności w sprawach
opiekuńczo –
wychowawczych (rodziny
niepełne i wielodzietne) –
największa w porównaniu do
innych obszarów miasta w
rodzinach wielodzietnych,
 wzrastająca liczba osób
uzależnionych od alkoholu,

1 739 987,70 zł

RPO WP 20142020 w ramach
Osi
Priorytetowej 6.
Integracja,
Działanie 6.1
Aktywna
integracja,
Poddziałanie
6.1.2
Aktywizacja
społecznozawodowa
Budżet Miasta i
Gminy Sztum

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Sztumie

Projekt realizowany w
ramach Zintegrowanego
Porozumienia
Terytorialnego dla
Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego
Malbork-Sztum w
ramach partnerstwa
Miasta Malborka jako
Partnera Wiodącego z
Miastem i Gminą Sztum,
Gminą Malbork,
Miastem i Gminą Nowy
Staw, Gminą Lichnowy,
Gminą Miłoradz, Gminą
Stare Pole, Gminą Stary
Dzierzgoń, Powiatem
Malborskim i Powiatem
Sztumskim.
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możliwości/ motywację
uczestników
działania w ramach Klubu
Integracji Społecznej:
zajęcia m. in. z
psychologiem i doradcą
zawodowym; warsztaty
dot. podstaw
przedsiębiorczości;
wsparcie pracownika
socjalnego oraz
animatora pracy;
realizacja szkoleń i staży
zgodnie ze wskazaniami
określonymi w ścieżce
reintegracji; wsparcie
finansowe uczestników w
okresie realizacji działań
działania w ramach
Programu Aktywizacji i
Integracji - adresatami
działań są osoby
długotrwale bezrobotne
zakwalifikowane do III
profilu. Działania
obejmują: warsztaty
grupowe z zakresu m. in.
poradnictwa
zawodowego,
komunikacji
interpersonalnej;
wsparcie psychologiczne,
terapeutyczne, prawne
oraz pracownika
socjalnego; prace
społecznie użyteczne.

 wzrastająca liczba ofiar
przemocy w rodzinie,
 duża liczba przestępstw,
 wzrastająca liczba dzieci i
młodzieży nieotrzymująca
promocji do następnej klasy
w szkołach podstawowych i
gimnazjach,
 wzrastająca liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezrobocia,
 wzrastająca liczba osób
objętych wsparciem pomocy
społecznej z powodu
niepełnosprawności,
 wzrost liczby rodzin objętych
wsparciem z powodu
długotrwałej lub ciężkiej
choroby - największa w
porównaniu do innych
obszarów miasta,
 ponadprzeciętny udział osób
bezrobotnych z
wykształceniem
gimnazjalnym lub poniżej w
ogólnej liczbie bezrobotnych,
 zdecydowanie najwyższy
odsetek osób w wieku
poprodukcyjnym w ogólnej
liczbie ludności
 wzrastająca wielkości
świadczeń przekazywanych
na rzecz rodzin
 Wysoki udział długotrwale
bezrobotnych wśród osób w
wieku produkcyjnym
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4.

Mobilny i aktywny
kapitał ludzki w
powiatach malborskim
i sztumskimaktywizacja zawodowa

Celem projektu jest
zwiększenie szans na
zatrudnienie osób
bezrobotnych po 30 roku
życia, dla których ustalony
został I lub II profil pomocy,
znajdujących się w
najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy oraz spełniający
co najmniej jedno z
następujących kryteriów:
kobieta, osoba po 50 roku
życia, osoba długotrwale
bezrobotna, osoba
niepełnosprawna, osoba o
niskich kwalifikacjach. W
ramach projektu na terenie
powiatu sztumskiego
wsparciem objętych zostanie
209 osób.

01.10.
2016 31.10.
2018

 wzrastająca liczba założonych
Niebieskich Kart
 Wysoki wskaźnik liczby osób
korzystających z zasiłków
pomocy społecznej,
 ponadprzeciętna liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej w ramach
programu rządowego „Pomoc
państwa w zakresie
dożywiania”,
 Niska ocena możliwości
uzyskania zatrudnienia.
Cel operacyjny:
C.O. 1.1 – Redukcja
występowania patologii
społecznych
C.O. 1.2 - Zapobieganie i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
C.O. 1.3 - Aktywizacja i integracja
mieszkańców
C.O. 2.2 –Zwiększenie aktywności
zawodowej mieszkańców obszaru
zdegradowanego
Opis problemów, które
rozwiązuje wskazane
przedsięwzięcie:
 duża liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezradności w sprawach
opiekuńczo –
wychowawczych (rodziny

1 795 140,00 zł

RPO WP 20142020 w ramach
Osi
Priorytetowej 5.
Zatrudnienie,
Działanie 5.2
Aktywizacja
zawodowa osób
pozostających
bez pracy,
Poddziałanie
5.2.2
Aktywizacja
zawodowa osób
pozostających
bez pracy.

Miejsko- Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Sztumie

Projekt będzie
realizowany w ramach
Zintegrowanego
Porozumienia
Terytorialnego dla
Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego
Malbork-Sztum w
ramach partnerstwa
Powiatu Malborskiego
jako Partnera Wiodącego
z Powiatem Sztumskim,
Miastem Malbork oraz
Miastem i Gminą Sztum
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Każdej osobie biorącej udział
w projekcie zapewnione
zostanie kompleksowe
wsparcie zindywidualizowane,
wynikające z opracowanego
na początkowym etapie
uczestnictwa w projekcie
Indywidualnego Planu
Działania, które obejmować
będzie następujące działania:
 indywidualne
poradnictwo zawodowe;
 poradnictwo grupowe;
 szkolenia i kursy;
 staże zawodowe;
 pokrycie kosztów
subsydiowanego
zatrudnienia- prace
interwencyjne
 wyposażenie/
doposażenie stanowiska
pracy w zakresie potrzeb
os. niepełnosprawnych
łączone z pracami
interwencyjnymi;
 zwrot kosztów dojazdu.
















niepełne i wielodzietne) –
największa w porównaniu do
innych obszarów miasta w
rodzinach wielodzietnych,
wzrastająca liczba osób
uzależnionych od alkoholu,
wzrastająca liczba ofiar
przemocy w rodzinie,
duża liczba przestępstw,
wzrastająca liczba dzieci i
młodzieży nieotrzymująca
promocji do następnej klasy
w szkołach podstawowych i
gimnazjach,
wzrastająca liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej z powodu
bezrobocia,
wzrastająca liczba osób
objętych wsparciem pomocy
społecznej z powodu
niepełnosprawności,
wzrost liczby rodzin objętych
wsparciem z powodu
długotrwałej lub ciężkiej
choroby - największa w
porównaniu do innych
obszarów miasta,
ponadprzeciętny udział osób
bezrobotnych z
wykształceniem
gimnazjalnym lub poniżej w
ogólnej liczbie bezrobotnych,
zdecydowanie najwyższy
odsetek osób w wieku
poprodukcyjnym w ogólnej
liczbie ludności
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 wzrastająca wielkości
świadczeń przekazywanych
na rzecz rodzin
 Wysoki udział długotrwale
bezrobotnych wśród osób w
wieku produkcyjnym
 wzrastająca liczba założonych
Niebieskich Kart
 Wysoki wskaźnik liczby osób
korzystających z zasiłków
pomocy społecznej,
 ponadprzeciętna liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej w ramach
programu rządowego „Pomoc
państwa w zakresie
dożywiania”,
Niska ocena możliwości uzyskania
zatrudnienia.
Źródło: opracowanie własne
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Oprócz wyżej wskazanych projektów, można wyróżnić następujące przedsięwzięcia wskazane
przez mieszkańców podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych:
 Jednostka urbanistyczna nr IV:
 modernizacja budynku "Lido" pod kątem "kawiarenki",
 basen,
 lodowisko,
 stworzenie kompleksu sportowego przy ul. Reja - skatepark, plac zabaw, itd.,
 ścieżka rowerowa,
 termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 5,
 uporządkowanie terenu pomiędzy ulicą Chełmińską i Słowackiego,
 utworzenie kawiarenki w pobliżu kina,
 ograniczenie zagrożeń naturalnych poprzez budowę systemu retencyjnego
odprowadzającego wody w rejonie Ronda pod Dębami,
 Jednostka urbanistyczna nr V:
 likwidacja brzydkich przestrzeni publicznych - płotki i ogrodzenia, wymiana
nawierzchni placów przy ul. Chełmińskiej,
 ścieżka rowerowa/pieszo-rowerowa,
 siłownia/siłownia na powietrzu,
 skatepark,
 miejsce rekreacyjne do grillowania,
 park linowy,
 plac zabaw,
 punkt gastronomiczno-wypoczynkowy,
 budowa publicznych toalet
 Jednostka urbanistyczna nr VI:
 zburzenie lub pomalowanie z zastosowaniem techniki muralu muru wzdłuż
ulicy Czarnieckiego,
 stworzenie bazy noclegowej dla turystów i uczestników imprez kulturalnosportowych.
 zagospodarowanie terenu koło bloków spółdzielni Renawa (ul. Spokojna),
 teren rekreacyjny dla dzieci i młodzieży,
 powstanie Centrum Organizacji Pozarządowych.
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7. Indykatywne ramy finansowe interwencji w obszarze rewitalizacji
Procesy rewitalizacji obszaru wymagają podejmowania kosztownych działań, konieczne jest
więc zidentyfikowanie wszystkich dostępnych źródeł i instrumentów finansowania
przedsięwzięć.
Plan finansowy Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022 obejmuje
propozycję źródeł finansowania, które zostały wybrane na podstawie oceny dostępności
i możliwości wykorzystania tych źródeł oraz charakteru projektów składających
się na Program. Kolejność realizacji wskazanych w LPR przedsięwzięć jest zależna od terminów
aplikowania i rozstrzygania konkursów w ramach Programów Operacyjnych oraz terminów
dostępności innych środków finansowych, m.in. środków prywatnych oraz środków
dostępnych z budżetu Miasta i Gminy Sztum.
Głównymi potencjalnymi źródłami finansowania działań w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022 są przede wszystkim:
 budżet samorządowy (środki własne),
 programy rządowe i fundusze celowe,
 fundusze europejskie, w tym m.in.: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
Europejski Fundusz Społeczny, w ramach:
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020 (RPO WP 2014-2020),
 Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020),
 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020),
 Środki prywatne:
 z rynku finansowego: kredyty i pożyczki, leasing, emisja obligacji komunalnych,
gwarancje bankowe,
 środki własne inwestorów prywatnych,
 środki organizacji pozarządowych,
 Środki własne mieszkańców.
Na podstawie dostępnych informacji dotyczących poszczególnych Programów Operacyjnych,
dokonano identyfikacji osi priorytetowych, w które wpisują się planowane do realizacji
projekty. Spośród wskazanych projektów możemy wyodrębnić tzw. projekty „miękkie”
projekty oraz „twarde”. Projekty „miękkie” są to projekty z zakresu rozwoju kapitału ludzkiego
- inwestycje w człowieka, w jego wiedzę, kwalifikacje oraz umiejętności, projekty których
realizacja przyczynia się do zwiększania zatrudnienia oraz rozwoju społecznego. Projekty
„twarde” zorientowane są bezpośrednio na przełamywaniu występujących barier
rozwojowych w danym obszarze, a także na modernizacji struktury gospodarczej oraz
wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej. W ramach dostępnych
środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przewiduje się realizację tzw. projektów
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„miękkich”, natomiast w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przewiduje
się realizację tzw. projektów „twardych”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
RPO WP 2014-2020 stanowi jedno z narzędzi wdrażania działań rewitalizacyjnych. W ramach
wskazanego programu dokonano alokacji środków z dostępnych funduszy europejskich, które
zostaną przekazane na finansowanie projektów rewitalizacyjnych. W RPO WP 2014-2020
można zidentyfikować dwie osie priorytetowe, w których wpisano działania związane
z projektami rewitalizacyjnymi.

Oś Priorytetowa 6 Integracja
Wskazana Oś Priorytetowa odpowiada na wyzwania dotyczące podniesienia poziomu
aktywności społecznej i zawodowej poprzez ukierunkowanie wsparcia na aktywizację
społeczno-zawodową osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym, usługi społeczne i podmioty ekonomii społecznej. Realizacja projektów w ramach
LPR Miasta Sztum na lata 2014-2020 powinna wpłynąć na poprawę zatrudnienia wśród osób
dotkniętych bądź zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, upowszechnienie
korzystania z usług społecznych wśród osób dotkniętych bądź zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym, a także na Wzrost zatrudnienia w podmiotach ekonomii
społecznej. Środki przeznaczone na realizację działań w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja
pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach realizacji LPR Miasta Sztum na lata 2014-2020 należy zwrócić szczególną uwagę na
Działanie 6.1 Aktywna integracja oraz Działanie 6.2 Usługi społeczne. Celem Działania 6.1
Aktywna integracja jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym, w szczególności uwzględniając zdegradowane przestrzennie
i społecznie obszary miejskie. Celem Działania 6.2 Usługi społeczne jest zwiększenie liczby
trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Interwencja w ramach Działania realizowana
będzie poprzez inicjatywy w zakresie rozwoju zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych
i zintegrowanych usług społecznych, adresowanych w głównej mierze do rodzin zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, jak również wspierać będzie rozwój usług w zakresie
wsparcia i aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych, w tym przewlekle chorych.
Indykatywna alokacja środków RPO WP 2014-2020 w ramach Działania 6.1 Aktywna integracja
wynosi 74 299 516 euro, z czego 14 859 903 euro stanowią środki przeznaczone
na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, a pozostałe środki, tj. 59 439 613 euro,
są przeznaczone na pozostałe przedsięwzięcia. Alokacja środków w ramach Działania 6.2
Usługi społeczne wynosi łącznie 25 147 529 euro, z czego 5 029 506 euro stanowią środki
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przeznaczone na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, a pozostałe środki, tj. 20 118 023
euro, są przeznaczone na pozostałe przedsięwzięcia.

Oś Priorytetowa 8 Konwersja
Wskazana Oś Priorytetowa odpowiada na wyzwania dotyczące aktywizacji obszarów depresji
społeczno-gospodarczej oraz optymalizacji wykorzystania ich potencjałów (społecznego,
gospodarczego, kulturowego i krajobrazowego) poprzez inwestycje skupiające się
na kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich oraz zrównoważonym
wykorzystaniu regionalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Realizacja projektów
w ramach LPR Miasta Sztum na lata 2014-2020 powinna wpłynąć na przywrócenie funkcji
społeczno-gospodarczych i poprawę jakości przestrzeni publicznych na zdegradowanych
obszarach oraz na utworzenie nowych i wzmocnienie istniejących produktów kulturowych
i turystycznych. Środki przeznaczone na realizację działań w ramach Osi Priorytetowej
8 Konwersja pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach realizacji LPR Miasta Sztum na lata 2014-2020 należy zwrócić szczególną uwagę
na Poddziałenie 8.1.2 i Działanie 8.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne (wsparcie
dotacyjne i pozadotacyjne). Celem wskazanych działań jest zwiększenie aktywności społecznej
i gospodarczej mieszkańców zdegradowanych obszarów miejskich. Planowanym efektem
interwencji będzie wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych,
wskazanych do procesu rewitalizacji. Wymaga to wprowadzenia pakietu działań społecznych
i infrastrukturalnych, zaplanowanych w kontekście całego miasta (w ramach lokalnych
programów rewitalizacji), przygotowanych z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców
i realizowanych w oparciu o aktywny udział lokalnych społeczności. Interwencja w zakresie
kompleksowej rewitalizacji dotyczyć będzie nadawania i przywracania funkcji społecznych
zdegradowanym obszarom w miastach, wyznaczonym w oparciu o kryteria społeczne,
ekonomiczne i przestrzenne, uwzględniające stopień nasilenia problemów społecznych,
związanych w szczególności z izolacją materialną i społeczną mieszkańców. Realizowane
w ujęciu kompleksowym przedsięwzięcia, wynikające z lokalnych programów rewitalizacji,
będą obejmowały w szczególności wspieranie integracji społeczno-zawodowej mieszkańców
zdegradowanych obszarów miejskich, rewaloryzację, modernizację i adaptację istniejącej
zabudowy, zagospodarowanie przestrzeni publicznych oraz dostosowanie budynków
do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych. Lokalny
Program Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022 został przygotowany zgodnie
z wytycznymi dotyczącymi programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania
się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.
Indykatywna alokacja środków RPO WP 2014-2020 w ramach Poddziałania 8.1.2
Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym
Trójmiasta wynosi 24 806 067 euro. Indykatywna alokacja środków wsparcia pozadotacyjnego
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w ramach Działania
16 537 378 euro.

8.2

Kompleksowe

przedsięwzięcia

rewitalizacyjne

wynosi

Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014-2020
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 może być narzędziem wdrażania
działań rewitalizacyjnych oraz wnosić wkład w realizację Narodowego Programu Rewitalizacji,
zwłaszcza w takich obszarach tematycznych jak: transport, środowisko, energetyka
i gospodarka niskoemisyjna oraz kultura. Pomimo, że w ramach programu nie przewidziano
odrębnych działań dedykowanych projektom rewitalizacyjnym, to zakres interwencji
programu może stanowić podstawę dla realizacji takich projektów w ramach lokalnych
programów rewitalizacji (LPR) przygotowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Zakłada się iż, ukierunkowanie programu na wspieranie projektów powiązanych z LPR może
spowodować, że wzrośnie potencjał dla efektywnej absorpcji środków programu, poprzez
lepsze ukierunkowanie terytorialne wsparcia oraz wkład w promowanie podejścia
zintegrowanego. W etapie tworzenia mechanizmów wdrożeniowych POIiŚ planowane jest
przyjęcie rozwiązań promujących projekty powiązane z LPR. Zakłada się, że głównym
sposobem preferencji POIŚ dla projektów związanych z rewitalizacją będzie wprowadzenie
dedykowanych kryteriów wyboru projektów. Głównym sposobem preferencji dla projektów
związanych z rewitalizacją będzie wprowadzenie dedykowanych kryteriów wyboru projektów.
Przedmiotem oceny projektów będzie ocena zgodności z lokalnymi programami rewitalizacji,
tj. ocena zerojedynkowa, na zasadzie, czy projekt wpisuje się w LPR lub nie.
W ramach wsparcia z POIiŚ 2014-2020 zidentyfikowano trzy osie priorytetowe, zgodnie
z którymi będzie można ubiegać się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych w ramach
LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022. Indykatywna alokacja środków z funduszy europejskich
2020 na projekty rewitalizacyjne w ramach POIiŚ 2014-2020 wynosi 730 mln euro.

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Wskazana Oś Priorytetowa odpowiada m.in. na wyzwania dotyczące efektywności
wykorzystania energii pierwotnej, efektywności energetycznej sektora publicznego
i mieszkaniowego (w tym zmniejszenie emisyjności) oraz obniżenia energochłonności
przedsiębiorstw, zwiększenia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Przewiduje się
również wsparcie dla obszarów (głównie miejskich) posiadających uprzednio przygotowane
plany gospodarki niskoemisyjnej, w szczególności w zakresie przebudowy i budowy nowych
elementów sieci ciepłowniczych oraz tzw. głębokiej kompleksowej modernizacji
energetycznej budynków mieszkaniowych. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna
budynku oznacza przedsięwzięcie mogące polegać na ociepleniu przegród budynku, wymianie
okien lub drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku

162 | S t r o n a

którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię
użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną.
Przedsięwzięcia w ramach głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków
będą realizowane zgodnie z zapisami Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej
w budynkach.

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
W ramach osi połączono priorytety inwestycyjne z dwóch celów tematycznych 5. i 6.,
tj. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem
oraz Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania
zasobami. Integracja w jednej osi działań infrastrukturalnych i innych działań
prośrodowiskowych, w tym związanych z adaptacją do zmian klimatu, zapewni spójność
planowania i wdrażania projektów. Działania w ramach osi będą koncentrować się na rozwoju
infrastruktury w zakresie gospodarki odpadami i wodno-ściekowej, przeciwdziałaniu spadku
różnorodności biologicznej, zwiększeniu możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym
oraz wzmocnieniu odporności na zagrożenia związane z negatywnymi efektami zmian klimatu.
Motywacją do podejmowania działań na rzecz lepszego wykorzystania zasobów jest z jednej
strony ich efekt gospodarczy, z drugiej strony zaś poprawa jakości życia ludzi dzięki
zapewnieniu lepszego stanu środowiska.
W ramach wskazanej Osi priorytetowej wskazano Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska
miejskiego. Jest to działanie skierowane także dla projektów rewitalizacyjnych. Celem
działania jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach poprzez
zwiększenie powierzchni terenów zieleni w miastach (w tym parków, zieleńców i terenów
zieleni osiedlowej). Promowane będą projekty uwzględniające tereny zdegradowane
i zanieczyszczone działalnością człowieka.

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Celem osi priorytetowej jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, zarówno
materialnego, jak i niematerialnego. Realizowane inwestycje będą miały na celu efektywne
wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w osiąganiu korzyści społecznych
i gospodarczych. Dziedzictwo kulturowe oraz zasoby kultury są ważnym czynnikiem tworzenia
postaw kreatywnych w społeczeństwie, wpływają na wspieranie działań innowacyjnych, a tym
samym pozytywnie oddziałują na rozwój gospodarczy. Dziedzictwo kulturowe i zasoby kultury
mają wpływ na rozwój społeczny przyczyniając się do rozwoju kompetencji społecznych
i wzrostu integracji społecznej – tu ogromną rolę odgrywają instytucje edukacji kulturalnej
i artystycznej, które kształcą przyszłych odbiorców kultury. Oczekiwanymi rezultatami
planowanych interwencji jest poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych
163 | S t r o n a

elementów dziedzictwa kulturowego, zwiększenie dostępności infrastruktury kultury
i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze.
W ramach wskazanej Osi priorytetowej wskazano Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwój zasobów kultury, w ramach którego realizowane będą inwestycje
dotyczące zarówno ochrony zabytków, jak też rozwoju zasobów kultury. Wsparcie
ukierunkowane na zachowanie dziedzictwa będzie dotyczyło prac związanych z renowacją,
konserwacją, rewaloryzacją i restauracją obiektów zabytkowych (i ich zespołów), jak również
przebudowy i rozbudowy obiektów zabytkowych. W zakresie rozwoju zasobów kultury
o dofinansowanie będą mogły ubiegać się przedsięwzięcia polegające na rozbudowie,
przebudowie i remoncie niezabytkowej infrastruktury kultury i edukacji artystycznej
z przeznaczeniem na cele kulturalne, jako miejsc prezentacji dziedzictwa kulturowego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 może być narzędziem wdrażania
działań rewitalizacyjnych. Wskazany Program Operacyjny jest finansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Założeniem interwencji EFS jest rozwiązywanie konkretnych
problemów poszczególnych grup docelowych, a co za tym idzie, kierowanie interwencji
bezpośrednio do osób, których one dotyczą. Działania realizowane w ramach PO WER 20142020 mogą pośrednio lub jako element większego przedsięwzięcia stanowić wkład
w rewitalizację określonych obszarów. W Programie Operacyjnym została wskazana
indykatywna alokacja środków finansowych na działania rewitalizacyjne, która wynosi
425 mln euro. Należy zwrócić uwagę, iż wskazana alokacja dotyczy tylko Osi priorytetowej I
Osoby młode na rynku pracy. Z uwagi na prospołeczny charakter Lokalnego Programu
rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022, można przypuszczać, iż projekty w ramach
rewitalizacji będą związane także z innymi osiami priorytetowymi w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach wskazanego Programu
Operacyjnego można wyszczególnić następujące Osie priorytetowe, które mogą być
powiązane z planowanymi projektami.

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Celem wskazanej osi jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia
bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

164 | S t r o n a

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
W ramach wskazanej osi realizowane będą działania dotyczące promowania trwałego
zatrudnienia wysokiej jakości i mobilności pracowników, promowania włączenia społecznego
i walki z ubóstwem oraz dyskryminacją, inwestowania w kształcenie, szkolenie i szkolenie
zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenie się przez całe życie oraz wzmacniania
zdolności instytucjonalnych organów publicznych i zainteresowanych stron z sektora
publicznego oraz skuteczności administracji publicznej.

Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Celem wskazanej osi jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy
skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS,
wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów
mobilności ponadnarodowej, a także wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu
aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk
publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi.

Lista potencjalnych źródeł finansowania projektów w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022 ma charakter otwarty, przewiduje się również
wykorzystanie innych, niezidentyfikowanych na dzień opracowywania LPR Miasta Sztum
na lata 2016-2022 źródeł finansowania.
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8. System zarządzania realizacją LPR Miasta Sztum na lata 2016 –
2022 oraz budowania i wspierania partnerstwa – wdrażanie,
monitoring i ewaluacja, w tym zakładane wskaźniki oddziaływania
podejmowanej interwencji,
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022 jest dokumentem, który,
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z ustawą, zostanie zatwierdzony przez
Radę Miejską w drodze uchwały, a następnie zostanie przekazany Burmistrzowi Miasta
i Gminy Sztum do realizacji.
W celu realizacji tego zadania Burmistrz powoła Zespół ds. realizacji LPR Miasta i Gminy Sztum
na lata 2016-2022. Zgodnie z ustawą zostanie również powołany Komitet Rewitalizacji, który
stanowił będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy.
Pełnił będzie również funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza oraz wspierającą Zespół
ds. realizacji LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022.
LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022 stanowi jedno z najistotniejszych narzędzi wprowadzania
zmian w obszarze miasta, jest dokumentem operacyjnym podrzędnym w stosunku do Strategii
Rozwoju Miasta i Gminy Sztum. Zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 2. Opis powiązań
z dokumentami strategicznymi i planistycznymi, dokument jest ściśle powiązany z innymi
programami operacyjnymi oraz stanowi uszczegółowienie zapisów sformułowanych
na poziomie celów i wytycznych wyznaczonych w Strategii Rozwoju Miasta.
Realizacja LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022 będzie polegała na przeniesieniu celów
strategicznych oraz operacyjnych na poziom wykonawczy. Dobrze zaplanowane działania
wykonawcze połączone z ciągłym monitoringiem i wdrożeniem ewentualnych działań
korygujących umożliwią skuteczną realizację LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022, natomiast
końcowa ewaluacja pozwoli ocenić efekty zrealizowanych zadań oraz stworzyć podstawy
projektowania celów strategicznych na kolejne lata.
Wdrażanie
Wskazane projekty stanowiące środki realizacji celów wymagają współpracy i włączenia
szerokiego grona interesariuszy w proces realizacji LPR. Na podstawie przedstawionych
planowanych projektów można stwierdzić, iż konieczne jest podjęcie działań inwestycyjnych
przez wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz prywatnych inwestorów
umożliwiających kompleksową przemianę przestrzeni publicznych.
Kolejnym istotnym aspektem wpływającym na realizację Programu jest włączenie
społeczności lokalnej w działania realizowane na obszarze rewitalizacji. W ramach realizacji
LPR zakłada się włączenie organizacji pozarządowych, które realizują inicjatywy na rzecz
rozwoju społeczno-gospodarczego i wyrównywania szans.
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Planując i realizując konkretne projekty należy w optymalny sposób wykorzystywać dostępny
potencjał znajdujący się na danym obszarze zarówno społeczny jak i przestrzennym
zapewniając właściwą koordynację oraz wykorzystując dostępne instrumenty wsparcia.
Wdrażanie projektów rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze Miasta Sztum będzie
realizowane na zasadzie współpracy pomiędzy sektorem społecznym, gospodarczym
i publicznym. Współpraca międzysektorowa w realizacji celów Lokalnego Programu
Rewitalizacji odbywać się będzie w oparciu o następujące zasady:
 Partnerstwa – instytucje biorące udział w rozwiązywaniu zdiagnozowanych
problemów na terenach rewitalizacji, współpracują z jednostką samorządową przy
wykonywaniu zadań, a także uczestniczą w obradach Komitetu Rewitalizacji,
 Efektywności – czyli wspólnym dążeniu do osiągniecia możliwie najlepszych efektów
realizacji projektów,
 Jawności – Gmina Sztum jako organ wdrażający LPR, udostępni partnerom wszelkie
niezbędne informacje dotyczące celów, priorytetów oraz dostępnych środkach
na realizację celów.
Celem współpracy międzysektorowej jest wyprowadzenie rewitalizowanych obszarów
z sytuacji kryzysowej, a także wykorzystanie potencjału organizacji oraz społeczności lokalnej
poprzez skoordynowanie działań w ramach realizacji wspólnych projektów akceptowanych
i wspieranych przez wszystkich uczestników.
Podstawowym celem wdrażania jest dążenie do osiągnięcia celów operacyjnych. Wdrażaniem
LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022 będzie zajmował się powołany przez Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum Zespół ds. realizacji LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022 i przez niego
bezpośrednio nadzorowany. Do Zespołu zostaną włączeni przede wszystkim przedstawiciele
poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy, których zakres obowiązków odpowiada
zakresowi poszczególnych celów strategicznych oraz właściwych merytorycznie referatów
Urzędu Miasta i Gminy Sztum. Operacyjnie w realizację poszczególnych projektów będą
zaangażowani pracownicy podlegający członkom zespołu. Zakłada się, że spotkania zespołu
odbywać się będą przynajmniej raz na 6 miesięcy. Na spotkaniach omawiane będą postępy
w realizacji LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022 i działania planowane do realizacji w ciągu
najbliższych miesięcy. Spotkania będą miały charakter otwarty, co będzie jednym z narzędzi
komunikacji z mieszkańcami i osobami, które nie są bezpośrednio zaangażowane
we wdrażanie Programu.
Działania Burmistrza Miasta i Gminy Sztum oraz podległego mu Zespołu ds. realizacji LPR
Miasta Sztum na lata 2016-2022 wspierał będzie Komitet Rewitalizacji, który zostanie
powołany zgodnie z ustawą.
Komitet Rewitalizacji będzie stanowić forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami
gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełnić
funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza. Zakłada się, iż w ciągu trzech miesięcy od dnia
uchwalenia LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022 zostaną ustalone zasady wyznaczania składu
167 | S t r o n a

oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
powoła, w drodze zarządzenia, Komitet Rewitalizacji. Zakłada się, iż do obowiązków Komitetu
Rewitalizacyjnego należeć będą między innymi:
 budowanie i wspieranie partnerstw w ramach realizacji projektów LPR Miasta Sztum
na lata 2016-2022,
 koordynowanie współpracy poszczególnych jednostek zaangażowanych
we wdrażanie,
 definiowanie projektów kluczowych,
 określanie zakresu przedmiotowego projektów kluczowych,
 Weryfikacja zgodności dokumentów (w tym budżetów i Wieloletnich Planów
Inwestycyjnych) z założeniami LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022,
 Plan pozyskania środków finansowych,
 Monitorowanie wskaźników.
Do zespołu powinni zostać włączeni przede wszystkim przedstawiciele poszczególnych
jednostek organizacyjnych, których zakres obowiązków odpowiada zakresowi poszczególnych
celów strategicznych. Operacyjnie w realizację poszczególnych projektów będą zaangażowani
pracownicy podlegający członkom zespołu. Spotkania zespołu powinny odbywać się
przynajmniej raz na 6 miesięcy, na spotkaniach omawiane będą postępy w realizacji LPR
Miasta Sztum na lata 2016-2022 i działania planowane do realizacji w ciągu najbliższych
miesięcy. Spotkania będą miały charakter otwarty, co będzie jednym z narzędzi komunikacji
z mieszkańcami i osobami, które nie są bezpośrednio zaangażowane we wdrażanie Programu.
Monitoring
Monitoring będzie polegał na stałym selekcjonowaniu i gromadzeniu informacji niezbędnych
do oceny postępów w realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 20162022.
Monitoring będzie obejmował cele i priorytety określone w dokumencie oraz projekty
wskazane do realizacji.
Za działania monitoringowe odpowiedzialny będzie Zespół ds. realizacji LPR Miasta Sztum
na lata 2016-2022, który raz do roku będzie opracowywał raport, będący podstawowym
elementem monitoringu realizacji celów strategicznych i operacyjnych. W raporcie
analizowane będą wskaźniki oddziaływania interwencji podejmowanej w ramach programu,
które zostały przedstawione w tabeli poniżej. Raport przedstawiany będzie Burmistrzowi
Miasta i Gminy Sztum.
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Tabela 8 - Wskaźniki oddziaływania interwencji podejmowanej w ramach programu

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Definicja

Odsetek dzieci i młodzieży nieotrzymujących
promocji do następnej klasy w szkołach
podstawowych i gimnazjach (%)
Liczba ofiar przemocy na 1000 osób (sztuka)
Liczba osób uzależnionych od alkoholu na 1000
mieszkańców (sztuka)
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej
z powodu bezrobocia na 1000 osób (sztuka)
Liczba osób/rodzin korzystających z zajęć
socjoterapeutycznych na 1000 osób (sztuka)
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej
z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo
wychowawczych (rodziny wielodzietne) (sztuka)
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej
z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo
wychowawczych (rodziny niepełne) (sztuka)

Jednostka urbanistyczna
nr IV
Wartość
Wartość
bazowa
docelowa
(2013 rok)
(2022 rok)

Jednostka urbanistyczna
nr V
Wartość
Wartość
bazowa
docelowa
(2013 rok)
(2022 rok)

Jednostka urbanistyczna
nr VI
Wartość
Wartość
bazowa
docelowa
(2013 rok)
(2022 rok)

4,30

3,00

4,94

4,00

4,51

3,80

6,96

6,00

1,04

1,00

3,43

3,00

2,78

2,50

1,04

1,00

2,29

2,00

72,37

42,37

119,88

100,88

65,75

55,75

4,87

32,87

4,67

32,67

6,29

34,29

24,36

19,36

15,57

11,57

17,15

17,15

23,66

18,66

17,64

13,64

25,73

25,73

Źródło weryfikacji

Miejsko-Gminny Zespołu
Oświaty w Sztumie

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Sztumie

Powiatowy Urząd Pracy w
Sztumie

8.

Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób
w wieku produkcyjnym (%)

2,69

2,60

3,15

3,00

4,14

3,80

9.

Liczba przestępstw na 1000 ludności (sztuka)

12,38

12,00

12,34

11,80

11,67

10,00

Komenda Powiatowa
Policji w Sztumie

10.

Liczba nowych akcji informacyjno-edukacyjnych
wśród dzieci i młodzieży, dotyczących wykluczenia
społecznego (sztuka)

0

1

0

1

0

1

Miejsko-Gminny Zespołu
Oświaty w Sztumie
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11.
12.
13.
14.

Liczba stworzonych i utrzymanych miejsc
aktywności lokalnej na obszarze rewitalizacji
(sztuka)
Liczba oddolnych inicjatyw mieszkańców na
obszarze rewitalizacji (sztuka)
Liczba utworzonych Centrów Organizacji
Pozarządowych (sztuka)
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy na terenie
rewitalizacji (sztuka)

15.

Liczba nowo powstałych mikro oraz małych
przedsiębiorstw (sztuka)

16.

Liczba wdrożonych programów aktywizujących
mieszkańców obszaru rewitalizacji (sztuka)

17.

18.
19.
20.

21.

Powierzchnia zrewitalizowanych miejsc
posiadających funkcje kulturalne, edukacyjne,
społeczne i rekreacyjne, które zostały
dostosowane dla osób niepełnosprawnych (m2)
Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych
w zrewitalizowanych obszarach objętych
wsparciem (sztuka)
Liczba utworzonych/zmodernizowanych
obiektów/obszarów rekreacyjnych (sztuka)
Liczba wyremontowanych budynków
mieszkalnych (w tym np. remont elewacji, dachu)
(sztuka)
Liczba zmodernizowanego/nowo utworzonego
oświetlenia zewnętrznego poprawiającego
bezpieczeństwo mieszkańców oraz
zmniejszającego zużycie energii (sztuka)

0

1

0

1

0

1

0

5

0

4

0

3

0

0

0

0

0

1

0

5

0

4

0

4

0

3

0

3

0 szt.

2

0

4

0

4

0

3

0

3,7225

0

1,872

0

0,338

0

13

0

11

0

5

0

5

0

3

0

3

0

2

0

4

0

0

0

110

0

120

0

210

Urząd Miasta i Gminy
Sztum

Powiatowy Urząd Pracy w
Sztumie;
Urząd Miasta
i Gminy
w Sztumie – ewidencja
działalności gospodarczej
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Sztumie

Urząd Miasta i Gminy
Sztum
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22.
23.

24.

25.

Liczba mieszkań nowo przyłączonych do miejskiej
sieci centralnego ogrzewania (sztuka)
Liczba wspartych miejsc świadczenia usług
społecznych (sztuka)
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy,
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu,
zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie
z prowadzącymi działalność na własny rachunek)
(sztuka)
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami
społecznymi (sztuka)

0

0

0

3

0

3

0

7

0

7

0

0

0

20

0

18

0

10

0

84

0

62

0

0

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Sztumie

Źródło: opracowanie własne
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W celu doskonalenia systemu monitoringu zespół będzie prowadził prace analityczne,
badawcze, prognostyczne w zakresie głównych obszarów tematycznych zawartych
w dokumencie.
Obiektywna i stała ocena postępu realizacji celów umożliwi:
 podjęcie decyzji odnośnie kontynuacji lub zaprzestania realizacji działań,
 zaplanowanie ewentualnych działań zapobiegawczych, które mogą prowadzić
do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022
w okresie jego obowiązywania,
 zweryfikowanie wpływu realizowanych projektów na otoczenie społecznogospodarcze i przestrzenne,
 zweryfikowanie stopnia wpływu realizowanych projektów na rozwój i rozwiązywanie
problemów zdiagnozowanych na wskazanym obszarze rewitalizacji.
Wskaźniki, które będą monitorowane zdefiniowane zostały dla każdego z celów operacyjnych
i będą one podstawą mierzenia postępu w osiąganiu celów.
Etapy monitoringu:
 zbieranie danych,
 analiza danych wraz z identyfikacją odchyleń od planu,
 przygotowanie raportu,
 propozycje działań korygujących i zmian w Programie (aktualizacja Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022).

Ewaluacja
Ewaluacja dotyczy efektów wdrażania Programu oraz jego wpływu na rzeczywisty rozwój
społeczno-gospodarczy i przestrzenny obszaru zdegradowanego. Ewaluacja musi odpowiadać
na pytanie, w jakim stopniu wdrożony Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sztum na lata
2016-2022 rozwiązał zdiagnozowane problemy i jakie powinny zostać wdrożone usprawnienia
i działania korygujące w przyszłych latach.
Ewaluacja działań wynikających z Programu będzie trzypoziomowa:
 analiza i ocena ex-ante - na etapie rozpoczęcia realizacji wyznaczonych działań (na ile
działania mają poprawić stan społeczno–gospodarczy i przestrzenny),
 analiza i ocena bieżąca (mid-term) - określenie zgodności realizacji działań
z wyznaczonymi celami,
 analiza i ocena ex-post - ocena długoterminowego wpływu efektów wdrażania
Programu na wybrane grupy docelowe oraz na ogólna sytuację społeczno-gospodarczą
i przestrzenną obszaru rewitalizacji.
Opracowane w trakcie zadań monitoringowych raporty będą stanowiły podstawę
przygotowania ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022
na koniec okresu jego obowiązywania. Raport ewaluacyjny będzie obejmował ocenę efektów
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wdrażania Programu na tle zdefiniowanych w nim wizji i celów, a w efekcie określi zakres
ewentualnych działań korygujących.
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9. Komplementarność w realizacji programu
W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów w związku z wprowadzeniem założonych
projektów rewitalizacyjnych, przygotowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sztum
na lata 2016-2022 jest oparty na następujących zasadach komplementarności:
 Zasada komplementarności przestrzennej,
 Zasada komplementarności problemowej,

 Zasada komplementarności instytucjonalnej,
 Zasada komplementarności międzyokresowej,
 Zasada komplementarności źródeł finansowania.

Zasada komplementarności przestrzennej
Planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne są ściśle powiązane z pozostałymi
przedsięwzięciami przestrzennymi na obszarze miasta Sztum. W związku z równocześnie
opracowywanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta i Gminy Sztum, obydwa dokumenty są ze sobą powiązane. Interwencja w ramach LPR
Miasta Sztum na lata 2016-2022 pozwoli na wyprowadzenie wskazanego obszaru rewitalizacji
z kryzysu. Interwencja na obszarze rewitalizacji w zdecydowanym stopniu zapobiega
społecznej segregacji i wykluczeniu.

Zasada komplementarności problemowej
Należy zauważyć, iż wskazane projekty rewitalizacyjne są ściśle powiązane ze Strategią
Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2014-2020 oraz Strategią Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Sztum na lata 2014-2020. Wskazane projekty
inwestycyjne oraz społeczne oddziałują na siebie wzajemnie, poprawa przestrzeni publicznych
wraz z projektami społecznymi ukierunkowanymi na zmniejszenie zdiagnozowanych słabych
stron oraz zagrożeń, pozwoli na pobudzenie społeczności lokalnej. Warto również zauważyć,
iż projekty społeczne wskazane do realizacji w jednostkach urbanistycznych objętych
procesem rewitalizacji dopełniają się wzajemnie. Kompleksowe podejście do procesu
rewitalizacji pozwala na uniknięcie problemu fragmentacji działań w zakresie rewitalizacji oraz
postrzeganiu tego procesu wyłącznie sektorowo.

Zasada komplementarności instytucjonalnej
Wskazana zasada będzie przestrzegana podczas realizacji LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022
poprzez funkcjonowanie Komitetu Rewitalizacji, który będzie stanowić forum współpracy
i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania,
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prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza.
Dodatkowo Burmistrz powoła Zespół ds. realizacji LPR Miasta i Gminy Sztum na lata 20162022. Zespół będzie składać się osób podlegających zawodowo pod Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum.
LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022 zostanie ustanowiony jako jeden z programów
operacyjnych Miasta i Gminy Sztum i będzie ujęty w strukturze zarządzania jednostki
samorządu terytorialnego jaką jest Miasto i Gmina Sztum.

Zasada komplementarności międzyokresowej
W ramach realizacji LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022 zakłada się interwencję poprzez
wdrożenie projektów społecznych na obszarach, które w ramach polityki spójności 2007-2013
zostały wsparte dofinansowaniem na projekty infrastrukturalne. Warto zaznaczyć, iż wsparcie
dotyczące projektów infrastrukturalnych nadal jest potrzebne na obszarze objętym
rewitalizacją.

Zasada komplementarności źródeł finansowania
W związku z planowanymi działaniami rewitalizacyjnymi zakłada się wykorzystanie różnych
źródeł finansowania. Komplementarność źródeł finansowania będzie polegała
na wykorzystaniu następujących źródeł finansowania:
 budżet samorządowy (środki własne),
 programy rządowe i fundusze celowe,
 fundusze europejskie, w tym m.in.: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
Europejski Fundusz Społeczny, w ramach:
o Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020 (RPO WP 2014-2020),
o Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020),
o Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020),
 Środki prywatne:
o z rynku finansowego: kredyty i pożyczki, leasing, emisja obligacji komunalnych,
gwarancje bankowe,
o środki własne inwestorów prywatnych,
o środki organizacji pozarządowych,
o Środki własne mieszkańców,
 Inne potencjalne źródła finansowania, niezidentyfikowane w momencie sporządzania
LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022.
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Wskazane źródła finansowania zostały przypisane do konkretnych projektów
rewitalizacyjnych. Ich wykorzystanie nastąpi z zastrzeżeniem możliwości podwójnego
finansowania przedsięwzięć.
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10. Specjalna Strefa Rewitalizacji
W ramach realizacji Lokalnego Programu rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022
nie zakłada się ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, gdyż wskazane projekty
do zrealizowania w ramach LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022 nie wymagają wykorzystania
wskazanego narzędzia.

11. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach samorządu w związku
z wdrożeniem i realizacją programu
W celu określenia niezbędnych zmian w uchwałach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 oraz z 2015 r. poz. 1322), dokonano
analizy dokumentu pt. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Sztum na lata 2013-2018. Na podstawie wskazanego dokumentu należy stwierdzić,
iż nie zidentyfikowano niezbędnych zmian w uchwałach w związku z wdrożeniem Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022.

12. Sposób realizacji LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022 w zakresie
planowania i zagospodarowania przestrzennego
Realizacja LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022 w zakresie planowania i zagospodarowania
przestrzennego będzie zgodna z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego z uwagi
na fakt, iż aktualnie trwają pracę nad aktualizacją wskazanych dokumentów i będą one zgodne
i ściśle powiązane z LPR Miasta Sztum na lata 2016-2022.
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