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Wskazanie 

obszaru 

rewitalizacji

Do obszaru rewitalizacji zaliczono 

części sołectw – Pigża, Przeczno i 

Warszewice, które spełniają kryteria 

obszaru zdegradowanego oraz 

następujące cele rewitalizacyjne:

• Rozwój społeczny dzieci i młodzieży 

w rejonach o niskim poziomie 

kształcenia w szkołach 

podstawowych i gimnazjalnych

▪ Zwiększenie partycypacji w życiu 

społecznym dla społeczności w 

rejonach o wysokim uzależnieniu od 

świadczeń pomocy społecznej

Obszar 

rewitalizacji:

• obejmuje 

17,18% 

powierzchni 

gminy

• zamieszkuje 

28,1 % 

mieszkańców



*

Obszar Ludność
% ludności 

gminy

Powierzchnia 

(km2)

% 

powierzchni 

gminy

Pigża 1 212 17,67% 7,19 8,56%

Przeczno 191 2,78% 2,63 3,13%

Warszewice 525 7,65% 4,61 5,49%

Obszar 

rewitalizacji
1 928 28,10% 14,43 17,18%



*



Diagnoza obszaru rewitalizacji – podsumowanie analizy Pigża 

Zjawiska negatywne

*

▪ Wysoki udział osób bezrobotnych w 

ludności sołectwa ogółem

▪ Wysoki udział bezrobotnych powyżej 50 

roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych

▪ Wysoki odsetek osób korzystających z 

pomocy społecznej

▪ Niekorzystny wskaźnik liczby 

zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych osób fizycznych na 100 

mieszkańców w wieku produkcyjnym

▪ Miejscowość należy do rejonu obsługi 

gimnazjum o niskim poziomie kształcenia

▪ Problem narkomanii wśród młodzieży

▪ Niski poziom skanalizowania sołectwa



Potencjały

*

▪ Niski odsetek ludności w wieku 

poprodukcyjnym i korzystny 

wskaźnik obciążenia 

demograficznego

▪ Wzrost liczby podmiotów 

gospodarczych

▪ Niski w porównaniu do średniej dla 

gminy odsetek interwencji z 

powodu zakłócenia miru domowego 

i porządku publicznego

▪ Miejscowość należy do rejonu 

obsługi szkoły podstawowej o 

wysokim poziomie kształcenia

▪ Obecność infrastruktury 

społecznej, edukacyjnej i sportowej



Dla rozwiązania problemów przyjęto działania:

▪ w zakresie organizowania lokalnej społeczności i animacji społecznej z 

wykorzystaniem animatora aktywności lokalnej, działania o charakterze 

międzypokoleniowym, budzące więzi społeczne osób ze wszystkich 

grup wiekowych,

▪ wspierające postawy przedsiębiorcze poprzez kursy/szkolenia/warsztaty 

na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

▪ na rzecz poprawy bezpieczeństwa,

▪ ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i 

nauczycieli w zakresie kreatywności, innowacyjności, umiejętności 

pracy zespołowej, doradztwa zawodowego oraz przedsiębiorczości.
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Koncepcja zintegrowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Problemy społeczne:

• uzależnienie od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej  - 9,92%, 

• niski poziom kształcenia – miejscowość należy do rejonu obsługi gimnazjum w 
Brąchnowie,

• niski poziomu przedsiębiorczości – liczba zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym -
7,93,

• niski poziomu skanalizowania - 28%, przy średniej dla Gminy wynoszącej 55%.
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Pigża

Projekt wiodący Projekt uzupełniający

Aktywizacja społeczna oraz 

pobudzanie postaw 

przedsiębiorczych wśród 

mieszkańców sołectwa Pigża

Zaadaptowanie pomieszczenia przy klubie 

sportowym w Pigży w celu utworzenia 

świetlicy środowiskowej wraz z 

przebudową drogi dojazdowej i parkingiem 

Uzasadnienie zintegrowania



Główne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne – harmonogram i 

finansowanie

*

Pigża
2019-

2021

1. 

Aktywizacja 

społeczna 

oraz 

pobudzanie 

postaw 

przedsiębiorc

zych wśród 

mieszkańców 

sołectwa 

1. Aktywizacja 

społeczna osób 

uzależnionych od 

korzystania ze 

świadczeń 

pomocy 

społecznej.

II. Wsparcie 

mieszkańców w 

zakresie 

zakładania i 

prowadzenia 

własnej 

działalności 

gospodarczej

GOPS 

Łubianka
176 470

85 

%
150 000 

150 000 

EFS

26 470

Budżet 

Gminy

11.1

RPO-

RLKS

-
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Pigża
2018 

–

2020

EU-geniusz w 

naukowym 

labiryncie

Realizacja 

przedsięwzięć 

mających na celu 

zwiększenie 

kompetencji 

kluczowych dzieci i 

młodzieży

Powiat 

Toruński 

w 

partnerst

wie m. in. 

z Gminą 

Łubiank

a

3 203 3

56
95 3 043 188

3 043 188

EFS
-

160 168

Budżety 

lidera i 

Partnerów

10.1

Pigża 2018

Zaadaptowanie 

pomieszczenia w

budynku 

komunalnym w 

Pigży w celu 

utworzenia 

świetlicy 

środowiskowej 

wraz z przebudową 

drogi dojazdowej i 

parkingiem

Modernizacja i 

rozbudowa 

infrastruktury 

społecznej, w celu 

aktywizacji 

społecznej i 

zawodowej 

mieszkańców 

obszaru rewitalizacji

Gmina 

Łubianka

292 

500
85 248 625 -

248 625 

EFRR

43 875

Budżet 

Gminy

7.1
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Podmiot Zadania

Wójt Gminy 

Łubianka

• Nadzorowanie całego procesu rewitalizacji,

• Prowadzenie analiz służących wyznaczeniu obszaru

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, sporządzeniu lub

zmianie programu, ocenie aktualności i stopnia jego realizacji,

• Prowadzenie konsultacji społecznych,

• Wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy o podjęcie uchwały w

sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu

Rewitalizacji Gminy Łubianka na lata 2016-2023.

Najważniejsze zadania podmiotów uczestniczących w procesie 

przygotowania i wdrażania programu rewitalizacji



*

Koordynator –

pracownik Urzędu 

Gminy

▪ Współpraca ze wszystkimi interesariuszami rewitalizacji,

▪ Koordynowanie działań projektowych wymagających

jednoczesnego zaangażowania jednostek i spółek gminy oraz strony

społecznej,

▪ Składanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych na ich

realizację,

▪ Ocena projektów zgłoszonych do realizacji na obszarze objętym

rewitalizacją pod kątem osiągnięcia celów programu,

▪ Przygotowywanie projektów aktualizacji programu, w tym w

szczególności wykazu projektów,

▪ Promocja programu,

▪ Organizacja i wdrażanie systemu monitorowania rzeczowego i

finansowego dla programu,

▪ Dokonywanie okresowych przeglądów realizacji projektów,

▪ Sporządzanie raportów okresowych oraz raportu końcowego z

realizacji programu,

▪ Współpraca z innymi wydziałami Urzędu Gminy w zakresie

realizacji programu.


