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Sprawozdanie z realizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno
na lata 2016-2023
1.

Przebieg realizacji i postęp rzeczowy Lokalnego Programu Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2016-2023 (dalej LPR) został przyjęty
uchwałą Nr XLVI/329/2017 Rady Gminy Sławno z dnia 1 sierpnia 2017 roku. Dokument ten
został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych
programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej
2014-2020.
Lokalny Program Rewitalizacji to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej,
przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej lub technicznej, mający na celu wyprowadzenie
obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego
rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania działań w ramach
procesu rewitalizacji.
Dokument ten jest efektem współpracy i zaangażowania władz lokalnych, Zespołu
Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji, pracowników urzędu, przedstawicieli instytucji publicznych,
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, zaproszonych do współpracy konsultantów
a przede wszystkim mieszkańców gminy. Dokument ten powstał w sposób uspołeczniony.
Włączenie strony społecznej zostało również zastosowane na etapie wdrażania zapisów programu,
jego monitorowaniu, ewaluacji oraz wprowadzania w razie konieczności modyfikacji i aktualizacji
zapisów.





W LPR szczególną uwagę zwrócono na realizację następujących celów:
Cel 1: Aktywni mieszkańcy –integrujące się społeczności
Cel 2: Atrakcyjne i nowoczesne usługi społeczne dla mieszkańców wsi
Cel 3: Nadanie otoczeniu wyższej rangi w sferze rozwoju cywilizacyjnego

2.

Przedsięwzięcia zrealizowane na koniec 2019 roku w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2016-2023
1)

PODOBSZAR RZYSZCZEWO - Kompleksowa termomodernizacja wraz z remontem
części wspólnych bloku mieszkalnego Rzyszczewo 37
18 rodzin, które reprezentuje Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wybrzeże” przeprowadziło
kompleksową termomodernizację i remont części wspólnych budynku dzięki wsparciu
finansowemu z Unii Europejskiej. Inwestycja wpisana została w Lokalny Program
Rewitalizacji na terenie Gminy Sławno, dzięki czemu pozyskano środki na jej realizację
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020.

2) PODOBSZAR RZYSZCZEWO - Budowa drogi osiedlowej w Rzyszczewie
Dotychczasowa jezdnia żużlowa zastąpiona została drogą asfaltową. Po korytowaniu,
odwodnieniu i ułożeniu podbudowy położono krawężniki i nową nawierzchnię. Wykonano
też zjazdy do posesji z kostki betonowej. Powstało prawie 375 m nowej drogi z oznakowaniem
poziomym i pionowym. Droga ta jeden z punktów wpisanych w LPR na terenie Rzyszczewa.

3) PODOBSZAR SMARDZEWO - Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków 4lokalowych w Smardzewie - nr 45 i 47
Wyremontowano części wspólne nieruchomości, w tym klatkę schodową, wymieniono dachy
i okna w piwnicy. Zamontowano nowe balustrady na balkonach i położono nową elewację.
Osiem mieszkających tam rodzin reprezentuje Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wybrzeże” ze
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Sławna, która podjęła się trudu zarządzania nieruchomościami i przeprowadziła ich
kompleksową termomodernizację oraz remont części wspólnych dzięki wsparciu
finansowemu z Unii Europejskiej.
Inwestycje wpisane zostały w Lokalny Plan Rewitalizacji Gminy Sławno, dzięki czemu
pozyskano środki na ich realizację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Nieruchomość położona pod numerem 45 w Smardzewie

Nieruchomość położona pod numerem 47 w Smardzewie

4) PODOBSZAR RZYSZCZEWO
w Rzyszczewie

-

Remont

chodnika

przy

drodze

powiatowej

Wykonano prace budowlane polegające na przebudowie chodnika i zjazdów przy drodze
powiatowej w Rzyszczewie. Pracami objęty został ok. 540 metrowy odcinek chodnika
na działkach nr 81 i 90/1 – od kościoła w Rzyszczewie w kierunku drogi krajowej nr 6. Prace
obejmowały też przebudowę zjazdów bitumicznych na betonowe i roboty towarzyszące,
w tym remont instalacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe. Powstał nowy chodnik
z kostki betonowej, a jego szerokość zwiększyła się z 1,5 m do 2 m, przebudowano 17 zjazdów
i 15 dojść do posesji, wymieniono i wyregulowano wpusty deszczowe. Wygospodarowany
został także pas zieleni o szerokości ok 1,2 m, gdzie ustawiono ławki i kosze na śmieci.
Budowa chodnika wzdłuż drogi w Rzyszczewie to jedno z zadań ujętych w LPR, a na projekt
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pozyskano dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.

5) PODOBSZAR KWASOWO - Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie 53
Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku czterorodzinnego
w Kwasowie. Przedsięwzięcie prowadzone było przez Spółdzielnię Mieszkaniową
„Wybrzeże”, która reprezentuje wspólnotę mieszkaniową położoną w Kwasowie pod nr 53.
Rewitalizacja polegała na kompleksowej termomodernizacji budynku wraz z wymianą dachu
i remontem części wspólnych, takich jak np. klatka schodowa. Inwestycja wpisana została
w Lokalny Program Rewitalizacji na terenie Gminy Sławno, dzięki czemu pozyskano środki
na jej realizację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020. Pozostały - niezbędny wkład własny inwestycji wnieśli mieszkańcy
poszczególnych lokali.

6) PODOBSZAR BOBROWICE - Przebudowa głównej drogi gminnej nr 170031Z w
Bobrowicach prowadzącej do Szkoły Podstawowej
W Bobrowicach wybudowano fragment drogi o nawierzchni asfaltowej, kanalizację
deszczową, chodnik, zjazdy i bezpieczne przejście dla pieszych w sąsiedztwie szkoły. Odcinek
ten o długości ok. 750 m prowadzi od drogi krajowej nr 6 w kierunku szkoły podstawowej.
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Wybudowana droga to przede wszystkim bezpieczny dojazd i dojście do szkoły
w Bobrowicach. Znacząco poprawiły się też warunki w sąsiedztwie szkoły i estetyka tej części
wsi.

Zestawienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych zrealizowanych w 2019 roku w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2016-2023 przedstawia poniższa tabela:
Podobszar
rewitalizacji

Rzyszczewo
Projekt
Główny
G-3

Rzyszczewo
Projekt
Główny
G-4

Kwasowo
Projekt
Główny
G-6

Nazwa
przedsięwzięcia
Tytuł projektu
„Odtworzenie
walorów
użytkowych,
technicznych,
społecznych i
estetycznych
osiedla
mieszkaniowego
budynków
mieszkalnych
wielorodzinnych
o charakterze
socjalnym po
byłym PGR w
Rzyszczewie
oraz 4rodzinnego
gminnego
budynku
socjalnego”.
„Poprawa
warunków
technicznych
infrastruktury
drogowej,
bezpieczeństwa
wsi
Rzyszczewo”
„Odtworzenie
walorów
użytkowych,
technicznych,
społecznych i
estetycznych
budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego
po byłym PGR
w Kwasowie”

Zadania
zrealizowane

Miejsce
realizacji
projektu

Kompleksowa
termomodernizacja
wraz z remontem
części wspólnych
bloku
mieszkalnego 18 –
rodzinnego
Rzyszczewo 37

Rzyszczewo
37

Budowa drogi
osiedlowej

Wartość
całkowita
(zł)

429.006,05

Dofinansowanie
(zł)

359.069,84

Wkład
własny
(zł)

Wspólnota
mieszkaniowa

Rok
realizacji

2019

63.365,27

Rzyszczewo

602.668,57

512.268,28

Gmina
Sławno

2019

90.400,29

Remont chodnika
przy drodze
powiatowej

Rzyszczewo

Kompleksowa
termomodernizacja
wraz z remontem
części wspólnych
bloku
mieszkalnego 5 –
rodzinnego
Kwasowo 53

Kwasowo
53

402.328,61

311.401,75

Gmina
Sławno

2019

90.926,86

334.783,10

276..218,97

Wspólnota
mieszkaniowa
48.744,53
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2019

Smardzewo
Projekt
Główny
G – 3A

Bobrowice
Projekt
Uzupełniający
U-1

„Odtworzenie
walorów
technicznych,
użytkowych
osiedla
mieszkaniowego
robotniczego po
byłym PGR
Smardzewo –
obszar A”

„Poprawa
warunków
technicznych
infrastruktury
drogowej,
bezpieczeństwa
i estetyki wsi
Bobrowice”

Kompleksowa
termomodernizacja
4 – lokalowego
budynku
mieszkalnego
Smardzewo 45

Smardzewo
45

Kompleksowa
termomodernizacja
4 – lokalowego
budynku
mieszkalnego
Smardzewo 47

Smardzewo
47

Przebudowa
głównej drogi
gminnej nr
170031Z w
Bobrowicach
prowadzącej do
Szkoły
Podstawowej

Bobrowice
nr drogi
170031Z

7) PODOBSZAR WARSZKÓWKO
integracyjnej w Warszkówku

326.217,96

239.467,28

Wspólnota
mieszkaniowa

2019

76.932,34

365.041,11

262.002,04

Wspólnota
mieszkaniowa

2019

92.656,21

–

2.098.539,01

Budowa

1.136.344,00

Gmina
Sławno

2019

962.195,01

małej

infrastruktury

rekreacyjno-

Projekt pn. „Stworzenie mieszkańcom miejsca spotkań i integracji w postaci klubów,
świetlic i centrów rozwoju wsi” został zrealizowany w ramach przedsięwzięć tzw.
miękkich przez mieszkańców Warszkówka. Projekt wpisuje się w Lokalny Program
Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2016-2023 projekt uzupełniający U-1 „Stworzenie
oferty zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz miejsca rekreacji i
integracji całej społeczności Warszkówka”.
W ramach projektu zostały wybudowane dwie altany rekreacyjne oraz miejsce na ognisko
z ławkami do siedzenia. Nowa infrastruktura wykorzystywana jest przez mieszkańców do
wypoczynku oraz do spędzanie wolnego czasu jak również organizacji imprez
integracyjnych. Koszt zadania wyniósł 21.500 zł.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu środków finansowych z EFS „Społeczna
rewitalizacja” KARR.
Zrealizowano projekt w ramach działań z zakresu rewitalizacji społecznej, współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Budowa małej infrastruktury rekreacyjno-integracyjnej w
Warszkówku”. Dzięki temu wieś wzbogaciła się w nowe miejsce integracji – drewnianą wiatę i
miejcie na ognisko na boisku wiejskim.
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8) PODOBSZAR STARY KRAKÓW – Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni
publicznej oraz modernizacja miejsc terenów zielonych we wsi Stary Kraków
Projekt pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja
miejsc terenów zielonych we wsi Stary Kraków” został zrealizowany w ramach
przedsięwzięć tzw. miękkich przez mieszkańców Starego Krakowa. Projekt wpisuje się w
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2016-2023 poprzez realizację potrzeb
wskazanych w Celu 3 „Nadanie otoczeniu wyższej rangi w sferze rozwoju
cywilizacyjnego”.
W ramach projektu zamontowano 5 ławek, 3 kosze na śmieci, wyremontowano ogrodzenie
przykościelne oraz wykonano nasadzenia kwiatów i krzewów. Realizacja projektu
wpłynęła na estetykę miejscowości, a przede wszystkim była wspaniałą okazją do
integracji społeczności Starego Krakowa, która chętnie zaangażowała się w
zagospodarowanie wsi. Koszt zadania wyniósł 21.500 zł.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu środków finansowych z EFS „Społeczna
rewitalizacja” KARR.
Zrealizowano projekt w ramach działań z zakresu rewitalizacji społecznej, współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Społecznego pn „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni
publicznej oraz modernizacja miejsc terenów zielonych we wsi Stary Kraków”.

3.

Wskaźniki monitorowania osiągnięcia celów Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Sławno na lata 2016-2023

Cel rewitalizacji 1:
Aktywni mieszkańcy – integrujące się
społeczności

Cel szczegółowy

Źródło danych

Wartość
bazowa dla
obszaru
rewitalizacji

Wartość
docelowa
dla obszaru
rewitalizacji

KRS,
Starostwo
Powiatowe
w Sławnie

8

11

Liczba zarejestrowanych
bezrobotnych [szt.]

Powiatowy Urząd
Pracy

141

60

158

Liczba osób korzystających
z pomocy społecznej [szt.]

Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej

119

50

67

Liczba działających klubów
seniora [szt.]

Urząd Gminy
Sławno

0

3

0

Nazwa wskaźnika

Liczba zarejestrowanych
formalnych i nie formalnych
organizacji pozarządowych [szt.]
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Rok 2019

9
- Stowarzyszenie Pałacowe
w Kwasowie

Urząd Gminy
Sławno

0

2200

Liczba mieszkańców na obszarze
rewitalizowanym [osoba]

Urząd Gminy
Sławno

2592

2670

2610

Liczba zarejestrowanych
działalności gospodarczych
osób fizycznych [szt]

Urząd Gminy
Sławno

75

85

84

Powiatowy Urząd
Pracy w Sławnie

8,4

3,8

5,26

Cel rewitalizacji 2:
Atrakcyjne i nowoczesne usługi społeczne dla mieszkańców wsi

Poziom długotrwałego bezrobocia
wśród mieszkańców podobszaru
[%]

Cel rewitalizacji 3:
Nadanie otoczeniu wyższej rangi w sferze rozwoju
cywilizacyjnego

1366

Liczba użytkowników obiektów i
obszarów poddanych rewitalizacji
na cele społeczne, gospodarcze,
edukacyjne i kulturalne [szt.]

- Noskowo,
- Warszkówko,
- Rzyszczewo,
- Bobrowice
- Smardzewo 45 i 47,
- Kwasowo 53

48

Ilość dzieci i młodzieży
korzystających z różnych form
zajęć pozalekcyjnych, w tym
również różnych form aktywizacji
fizycznej i sportowo-rekreacyjnej
[osoba]

Urząd Gminy
Sławno

30

130

Ilość dzieci w wieku
przedszkolnym objętych
wychowaniem przedszkolnym
[osoba]

Urząd Gminy
Sławno

50

95

- Świetlica Środowiskowa
w Smardzewie,
- Świetlica Środowiskowa
w Kwasowie
- Świetlica Środowiskowa
we Wrześnicy ( 6 dzieci z
Noskowa),

50

10
- Centrum Integracji
Społecznej w Rzyszczewie,
- Świetlica Środowiskowa
w Kwasowie,
- Świetlica Środowiskowa
w Smardzewie,
- Budowa małej
infrastruktury rekreacyjnointegracyjnej
w Warszkówku,
- boisko wielofunkcyjne
w Kwasowie,
- boisko wielofunkcyjne
- w Bobrowicach,
Strefa Aktywności
w Noskowie

Ilość powstałych miejsc
świadczenia usług społecznych,
edukacyjnych, kulturalnych
i sportowo-rekreacyjnych [szt.]

Urząd Gminy
Sławno

3

21

Liczba gospodarstw z dostępem
do drogi asfaltowej [szt.]

Urząd Gminy
Sławno

171

241

- Rzyszczewo nr 23, 29- 37;
- Bobrowice nr 18-38

Liczba gospodarstw z dostępem
do sieci kanalizacji sanitarnej lub
oczyszczalni ścieków [szt.]

Urząd Gminy

403

618

403

Liczba popełnionych przestępstw
[szt.]

Powiatowa
Komenda Policji
w Sławnie

46

35

36

201

10

Liczba miejsc przeznaczonych do
rekreacji i wypoczynku [szt.]

Urząd Gminy
Sławno

6

25

- Strefa Aktywności w
Noskowie,
- Budowa małej
infrastruktury
rekreacyjno-integracyjnej
w Warszkówku,
- Boisko wielofunkcyjne
w Kwasowie,
- Boisko wielofunkcyjne
w Bobrowicach

Wójt Gminy Sławno
(-) Ryszard Stachowiak
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