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Wprowadzenie 

 

 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 programu rewitalizacji.1  

 

Rewitalizacja jako proces przemian służących wyprowadzeniu obszarów ze stanu 

kryzysowego zakłada optymalne wykorzystanie endogenicznych uwarunkowań oraz 

wzmacnianie lokalnych potencjałów. Jest procesem wieloletnim, prowadzonym we współpracy 

z lokalną społecznością i na jej rzecz. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji, 

prowadzone są w sposób zaplanowany, skoordynowany, komplementarny oraz zintegrowany 

wewnętrznie i zewnętrznie. W związku z różnorodnością zjawisk degradacji i podejść do ich 

przezwyciężenia podstawową wskazówką prowadzenia rewitalizacji powinno być dążenie do 

programowania i prowadzenia działań jak najbardziej dopasowanych do lokalnych 

uwarunkowań.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych powinna zmierzać do poprawy jakości 

życia, pobudzenia aktywności środowisk lokalnych i ożywienia społeczno-gospodarczego. 

Realizacja działań infrastrukturalnych winna być narzędziem niwelowania negatywnych zjawisk 

związanych ze zdiagnozowanymi problemami społecznymi, a działania inwestycyjne służyć 

trwałej odnowie rewitalizowanego obszaru poprzez poprawę ładu przestrzennego, stanu 

środowiska i zabudowy, zastosowanie wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych i 

urbanistycznych, a także wspierać powstawanie nowych miejsc pracy  

i inwestycji, w tym także możliwości rekreacji i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. 

 

Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na 

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym3, wieloletni 

program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub 

technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu 

kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący 

narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach 

rewitalizacji.4 „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże” (zwany także w dalszej części 

dokumentu „Programem”) został sporządzony zgodnie z zasadami planowania rewitalizacji, 

wskazanymi w „Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020”.5 

                                                           
1 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. 2017, poz. 1023. 
2 Regulamin Konkursu dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji dla gmin  
z województwa podlaskiego - edycja II. 
3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm. 
4 Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, dostępne: 
https://www.mr.gov.pl/media/23916/Wytycznedotrewitalizacjipoaktualizacji-zatwierdzone02082016clear.pdf 
5 Tamże 

 



                   
 

 

 
 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże 

 

 

 

 

4 | S t r o n a  

1. Opis powiązań „Programu” z dokumentami strategicznymi 

i planistycznymi gminy 

 

Działania wyznaczone w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Czyże” są spójne  

z celami i kierunkami, wskazanymi w gminnych dokumentach programowych. 6 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Czyże7 

 

Celem rozwoju Gminy Czyże jest zapewnienie mieszkańcom pracy i dochodów 

pozwalających na godziwy poziom życia. W rozwoju gminy należy dążyć do zaspokojenia 

potrzeb społeczności lokalnej i zabezpieczenie powiązań społeczno-ekonomicznych terenów 

gminy z gminami sąsiednimi i województwem w sferach: społecznej, ekologicznej, infrastruktury 

technicznej. Wskazane jest wykorzystanie istniejącego położenia gminy na szlaku 

komunikacyjnym, walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej, majątek trwały oraz sprzyjanie 

rozwojowi przedsiębiorczości mieszkańców. Społecznym efektem rozwoju gminy będzie 

wówczas poprawa warunków życia mieszkańców. Cele rozwoju Gminy Czyże zostały 

postawione w następujących aspektach: 

1. ekologicznym: 

 Ochrona funkcjonowania i zachowanie ciągłości przestrzennej systemu 

przyrodniczego.  

 Wzbogacanie i racjonalne wykorzystanie walorów systemu przyrodniczego dla 

rolnictwa i rekreacji. 

 Utrzymanie i racjonalne wykorzystanie dla potrzeb turystyczno-krajoznawczych, 

rekreacyjnych i usługowych obiektów środowiska kulturowego.  

 Zapewnienie normatywnych warunków sanitarnych zamieszkiwania ludności  

w zakresie: jakości powietrza atmosferycznego, poziomu hałasu i wibracji oraz 

elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego.  

2. społecznym: 

 Tworzenie warunków do wzrostu liczby miejsc pracy na terenie gminy.  

 Likwidacja barier komunikacyjnych, przestrzennych i technicznych dla osób 

niepełnosprawnych.  

 Walka z patologią społeczną.  

 Stworzenia warunków do podniesienia standardu zamieszkiwania tj. wzrostu jakości 

nowobudowanych mieszkań, ich wyposażenia oraz remontu mieszkań zaniedbanych.  

 Podnoszenie poziomu wykształcenia ludności, rozwoju kultury, sportu, ochrony 

zdrowia i opieki społecznej.  

3. gospodarczym:  

                                                           
6 Strategia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy na lata 2000-2015 została przyjęta uchwałą 
Nr XIV/79/2000  Rada Gminy w Czyżach  z dnia 27 września 2000 r. w sprawie strategii rozwoju gminy na lata 2000 
– 2015. 
7 Uchwała Nr IX/50/99 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyże, wraz z późn. zm.  
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 Efektywne wykorzystanie niezagospodarowanego majątku produkcyjnego, surowców 

lokalnych, zasobów pracy i tradycji produkcyjnych. 

 Rozwój funkcji produkcyjnych na wyznaczonych dla tego celu terenach. 

 Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych. 

 Właściwe wykorzystanie możliwości produkcyjnych rolnictwa.  

4. infrastruktury drogowej: 

 Stworzenie właściwych warunków do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie 

przemieszczenia się ludzi i towarów na terenie gminy.  

 Zapewnienie funkcjonowania w odpowiednim standardzie prędkości i swobody ruchu 

tranzytowego na drogach: wojewódzkiej i powiatowych. 

 Minimalizacja kolizji między ruchami komunikacyjnymi a zabudową i środowiskiem 

przyrodniczym oraz między różnymi rodzajami komunikacji.  

 Utrzymanie w należytym stanie dróg gminnych,  

 Podnoszenie standardu wyposażenia dróg w urządzenia obsługi komunikacji, 

zwłaszcza przy drogach: wojewódzkiej i powiatowych.  

5. infrastruktury technicznej.  

 W zakresie zaopatrzenia wsi w wodę i gospodarki ściekowej należy doskonalić 

systemy wodociągowo-kanalizacyjne i utylizacji odpadów.  

 W zakresie energetyki należy dążyć do: podniesienia niezawodności funkcjonowania 

elektroenergetyki oraz rozwoju gazyfikacji gminy. 

 Ochrona wody, powietrza, gleby i środowiska przyrodniczego i miejsc zamieszkiwania 

ludności przed zanieczyszczeniami, ściekami sanitarnymi, odpadami stałymi i 

zanieczyszczeniami energetycznymi.  

 Zmniejszenie uciążliwości kolizji między sieciami i urządzeniami infrastruktury 

technicznej a siecią i elementami systemu przyrodniczego gminy.  

 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czyże na lata 

2013-20208 

 

W „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czyże na lata 

2013-2020” sformułowane zostały następujące priorytety: 

 podniesienie stopnia współuczestnictwa lokalnej społeczności w działaniach na rzecz 

rozwiązywania problemów społecznych gminy; 

 umacnianie więzi sąsiedzkich i wspólnoty lokalnej; 

 budowanie bazy noclegowo-żywieniowej; 

 budowa gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 

 budowanie systemu wsparcia i usług osobom starszym; 

 realizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych w celu integracji osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka. 

 

                                                           
8 Uchwała Nr 27.140.2013 Rady Gminy Czyże z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czyże na lata 2013-2020. 
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W dokumencie wskazano, że istotnym elementem polityki społecznej jest odbudowanie 

i umacnianie lokalnej społeczności, w której ważną rolę odgrywa edukacja mającą na celu 

podnoszenie świadomości zaangażowania w sprawy dotyczące społeczności lokalnej i 

otoczenia. Migracja zarobkowa powoduje, że na wsi pozostają ludzie starsi, a młodzi 

mieszkańcy wyjeżdżają w celu zdobycia wykształcenia i na ogół już do swoich rodzinnych 

miejscowości nie wracają. Pożądanym więc kierunkiem jest poszukiwanie możliwości 

uatrakcyjnienia środowiska dla młodych, wykształconych ludzi, którzy mogą się stać liderami 

lokalnego środowiska. Wskazana jest promocja czynnych form odpoczynku i aktywnego trybu 

życia, a także uczestnictwo w wydarzeniach lokalnych istotnych dla społeczności gminy.  Można 

w tym celu wykorzystywać spore zainteresowanie imprezami na wolnym powietrzu. Działalność 

kulturalna może służyć integracji mieszkańców i zachęcić ich do podejmowania wspólnych 

działań na rzecz swojego otoczenia w rozwiązywaniu problemów społecznych. 

 

Program opieki nad dzieckiem i rodziną dla Gminy Czyże na lata 2017-20199 

 

Głównym celem programu jest stworzenie spójnego systemu wspierania rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej na terenie gminy 

Czyże. Cele szczegółowe obejmują: 

 prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu promowanie wartości 

rodzinnych, wzmacnianie roli i funkcji rodziny oraz podniesienie świadomości  

w zakresie planowania i funkcjonowania rodziny; 

 budowanie bezpieczeństwa socjalnego rodzin; 

 wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej; 

 podejmowanie działań interdyscyplinarnych na rzecz rodziny. 

 

Działania zaplanowane do realizacji to: 

 Prowadzenie kampanii wśród lokalnej społeczności na rzecz promowania wartości 

rodzinnych oraz integracji rodzinnej, pozytywnych wzorców funkcjonowania rodziny, 

umacniania roli rodziny i przeciwdziałania powstawaniu dysfunkcji. 

 Realizowanie przez placówki oświatowe programów profilaktycznych wspierających 

wychowanie dzieci i młodzieży oraz programów edukacyjno-wychowawczych 

przeciwdziałających patologiom społecznym. 

 Wspieranie programów prozdrowotnych i innych na rzecz dziecka i rodziny. 

 Opracowywanie i realizacja programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania 

problemom społecznym. 

 Upowszechnianie informacji o podmiotach świadczących pomoc dziecku i rodzinie. 

 Monitoring sytuacji rodzin zagrożonych dysfunkcjami/rodzin dysfunkcyjnych oraz analiza 

zjawisk rodzących potrzebę ubiegania się o pomoc. 

 Współpraca z kuratorami sądowymi, policją, szkołą, w celu wypracowania wspólnych 

działań profilaktycznych. 

                                                           
9 Uchwała Nr 20.100.2017 Rady Gminy Czyże z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania 
rodziny „Program opieki nad dzieckiem i rodziną dla Gminy Czyże na lata 2017-2019”.  
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 Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom wymagającym wsparcia. 

 Objęcie dożywianiem potrzebujących dzieci. 

 Praca socjalna polegająca na wzmacnianiu lub odzyskiwaniu przez rodzinę zdolności do 

pełnienia prawidłowych funkcji w społeczeństwie. 

 Motywowanie członków rodziny do podejmowania działań na rzecz niwelowania 

własnych dysfunkcji, np. podjęcie terapii leczenia uzależnień, terapii dla ofiar  

i sprawców przemocy domowej. 

 Zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 

dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

 Pomoc rodzinom w formie objęcia wsparciem przez asystenta rodziny. 

 Pomoc rodzinom w formie objęcia wsparciem przez pracownika socjalnego. 

 Pomoc rodzinom w opiece i wychowaniu dziecka przez rodziny wspierające. 

 Pomoc rodzinom w organizacji czasu wolnego dzieciom przez Szkołę, instytucje kultury 

i inne. 

 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, 

wyrównawczych. 

 Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i rodziców. 

 Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka i rodziny po zakończeniu współpracy  

z asystentem rodziny. 

 Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny. 

 Współpraca z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny. 

 Pomoc rodzinom dotkniętym uzależnieniami. 

 Pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy. 

 Zapewnienie rodzinom fachowego wsparcia: np. pracownik socjalny, asystent rodziny, 

pedagog, psycholog, prawnik, itp. 

 

Program aktywności lokalnej dla Gminy Czyże na lata 2017-202010 

 

Program aktywności lokalnej stanowi narzędzie rozwoju form aktywnej integracji, 

mającej na celu aktywizację społeczną i rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej 

poprzez prowadzenie działań aktywizacyjnych adresowanych do osób i rodzin zagrożonych 

wykluczeniem i marginalizacją społeczną. Realizacja Programu Aktywności Lokalnej powinna 

umożliwić rozszerzenie oferty pomocy społecznej, a Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Czyżach będzie postrzegany jako jednostka inicjująca działania nastawione na zaspokojenie 

wszelkich potrzeb środowiska lokalnego. Celem nadrzędnym „Programu Aktywności Lokalnej 

dla Gminy Czyże na lata 2017-2020”, jest zwiększenie aktywności oraz integracji 

społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych  

i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwiązywanie problemów 

lokalnych oraz eliminację czynników prowadzących do wykluczenia społecznego  

                                                           
10 Uchwała Nr 19.96.2017 Rady Gminy Czyże z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności 
Lokalnej dla Gminy Czyże na lata 2017-2020.  



                   
 

 

 
 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże 

 

 

 

 

8 | S t r o n a  

i przeciwdziałanie temu zjawisku we wszystkich obszarach życia społecznego przy aktywnym 

włączeniu członków lokalnej społeczności. Działania przewidziane w „Programie” mają 

doprowadzić w końcowym rezultacie do podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców. 

Zaplanowane działania obejmują: 

 Badanie problemów oraz potrzeb mieszkańców. 

 Organizację i dopasowanie wsparcia w zależności od indywidualnych potrzeb 

mieszkańców. 

 Organizowanie i wspieranie rozwoju edukacji społecznej, tj. prowadzenie działań metodą 

Organizowania Społeczności Lokalnej przez animatora lokalnego/pracownika 

socjalnego. 

 Realizację projektów na rzecz integracji społecznej we współpracy ze społecznością 

lokalną z wykorzystaniem metod Organizowania Społeczności Lokalnej. 

 Realizowanie, promowanie i wspieranie projektów aktywizujących i integrujących 

społeczność lokalną.  

 Organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach  

o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym  

i turystycznym (organizacja wydarzeń, spotkań, imprez, festynów, pikników 

integrujących społeczności lokalne). 

 Działania ukierunkowane na rozwój i podniesienie samooceny osób i grup społecznych, 

w szczególności grup defaworyzowanych.  

 Działania nakierowane na odbudowę i podtrzymywanie umiejętności uczestniczenia  

w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania 

osób i grup społecznych (reintegracja społeczna). 

 Działania ukierunkowane na podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia 

pracy na rynku pracy osób i grup społecznych (reintegracja zawodowa).  

 Upowszechnienie działań uwzględniających otwartość instytucji samorządowych na 

współpracę z innymi instytucjami samorządowymi, instytucjami pozarządowymi  

i lokalną społecznością. 

 Współrealizację projektów inicjowanych i współorganizowanych przez lokalne 

społeczności, wspieranie organizacyjne lokalnych inicjatyw. 

 Wspieranie lokalnych liderów poprzez pomoc techniczną i dostęp do informacji. 

 Wspieranie rozwoju informacji obywatelskiej, wolontariatu, grup samopomocowych. 

 Działania prorodzinne ukierunkowane na zmniejszenie dysfunkcyjności rodzin oraz 

poprawę relacji w rodzinie. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2014-201911 

 

Celem strategicznym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona 

ofiar i świadków przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności 

                                                           
11 Uchwała Nr 33.173.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2019”. 
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profesjonalnej pomocy. Założono następujące kierunki działań: 

 Diagnoza zjawiska przemocy na terenie gminy Czyże. 

 Tworzenie strategii interwencyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. 

 Budowanie systemu wsparcia dla osób uwikłanych w sytuację przemocy w rodzinie. 

 Kształtowanie postaw społeczności lokalnej wolnych od przemocy: 

✓ działania edukacyjne, 

✓ działania profilaktyczne, 

✓ działania informacyjne. 

 Profesjonalizacja kadr związanych z pracą w obszarze przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 

 Dostosowywanie działań programu w zakresie interwencji, informacji, edukacji, 

budowania systemu i działań zespołu interdyscyplinarnego do zmian w przepisach 

prawnych. 

 

Przewidywane efekty realizacji programu obejmują: 

 zmianę postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie; 

 spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie; 

 udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie; 

 usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą; 

 wzrost liczby osób profesjonalnie pomagającym ofiarom przemocy w rodzinie; 

 zwiększenie zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy; 

 zbudowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym 

przemocą; 

 spadek liczby rodzin, w których interwencje są podejmowane wielokrotnie. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-201712 

 

W Programie przyjęto następujące cele:  

 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej; 

 wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

 pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego; 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci  

i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także 

                                                           
12 Uchwała Nr 11.68.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie „Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2017”.  
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działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

 

W dokumencie podkreślono, że przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez 

odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i 

zdrowotnej, a w szczególności: 

 działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą; 

 leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych; 

 ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych; 

 nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii; 

 zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania 

substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii; 

 nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może 

prowadzić do narkomanii. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 

rok 13 

 

W Programie przyjęto następujące cele: 

 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 

 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów art. 131 i 15 ustawy oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

                                                           
13 Uchwała Nr 18.93.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok”. 
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2. Diagnoza czynników zjawisk kryzysowych oraz skala i charakter 

potrzeb rewitalizacyjnych 

 

Diagnoza stanu została przeprowadzona w trzech etapach. W pierwszym wykonano 

analizę dokumentów strategicznych i planistycznych gminy. Drugi etap stanowiła analiza 

wskaźnikowa zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej oraz technicznej w poszczególnych jednostkach urbanistycznych Gminy Czyże, 

prowadząca do wyznaczenia obszarów w stanie kryzysowym. W trzecim etapie wybór obszaru 

rewitalizacji został potwierdzony wynikami partycypacji społecznej.  

 

3.1. Wykorzystane źródła danych 

 

Do opracowania diagnozy stanu Gminy Czyże, mającej na celu identyfikację 

potencjalnych obszarów gminy znajdujących się w stanie kryzysowym, wykorzystane zostały 

dane pozyskane z następujących źródeł: 

 Urząd Gminy Czyże, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce, 

 Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce, 

 Krajowy Rejestr Sądowy, 

 Narodowy Instytut Dziedzictwa, 

 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, 

 Państwowa Komisja Wyborcza, 

 Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, 

 wyniki partycypacji społecznej. 

 

3.2. Porównywalne jednostki przestrzenne 

 

Uzyskanie porównywalności wyników diagnozy wymaga przetwarzania danych  

w ramach możliwie podobnych do siebie jednostek przestrzennych. Do diagnozy stanu Gminy 

Czyże przyjęto następujące sołectwa wskazane w „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyże”: Czyże, Hukowicze, Kamień, Klejniki, Kojły, 

Kuraszewo, Lady, Leniewo, Łuszcze, Morze, Osówka, Podrzeczany, Rakowicze, Sapowo, 

Szostakowo, Wólka i Zbucz.  

 

 



                   
 

 

 
 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże 

 

 

 

 

12 | S t r o n a  

Tabela nr 1 Jednostki urbanistyczne Gminy Czyże 

lp. miejscowość symbol 
liczba 

mieszkańców [os.] 
powierzchnia 

[ha] 

1 Czyże I 352 1 749,2 

2 Hukowicze II 59 713,2 

3 Kamień III 49 476,0 

4 Klejniki IV 403 3 063,4 

5 Kojły V 147 774,7 

6 Kuraszewo VI 278 1 389,6 

7 Lady VII 43 216,1 

8 Leniewo VIII 72 583,1 

9 Łuszcze IX 36 157,3 

10 Morze X 151 789,7 

11 Osówka XI 83 496,8 

12 Podrzeczany XII 86 640,3 

13 Rakowicze XIII 62 319,9 

14 Sapowo XIV 31 217,5 

15 Szostakowo XV 71 310,4 

16 Wólka XVI 8 411,5 

17 Zbucz XVII 160 1 144,3 

 
razem 

 
2091 13 453,0 

 

Zasięg wytypowanych jednostek urbanistycznych wraz z gęstością zaludnienia 

przedstawiono na mapie nr 1. 
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Mapa nr  1 Gęstość zaludnienia w jednostkach urbanistycznych Gminy Czyże 

 

Opracowanie własne 

 

3.3. Położenie Gminy 

 

Gmina Czyże jest gminą wiejską położoną w województwie podlaskim w zachodniej 

części powiatu hajnowskiego i graniczy z gminami: Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Orla, Narew, 

Bielsk Podlaski. Powierzchnia gminy w granicach administracyjnych wynosi 134 km2. Sieć 

osadniczą gminy tworzą 23 jednostki osadnicze, wchodzące w skład 18 sołectw: Czyże, 

Hukowicze, Kamień, Klejniki I, Klejniki II, Kojły, Kuraszewo, Lady, Leniewo, Łuszcze, Morze, 

Osówka, Podrzeczany, Rakowicze, Sapowo, Szostakowo, Wólka i Zbucz. 

 

Wieś gminna Czyże jako lokalny ośrodek rozwoju pełni funkcje usług lokalnych  

w zakresie administracji samorządowej i gospodarczej, handlu, oświaty, finansów, zdrowia,  

obsługi rolnictwa i obsługi komunikacyjnej. Wszystkie pozostałe wsie pełnią funkcje rolnicze 

nierzadko z niewielkim programem usług podstawowych. Sieć osadnicza gminy Czyże 

odznacza się układem przestrzennym o charakterze ulicówek i wielodrożnic. Dominującymi 

gruntami w gminie są użytki rolne, które zajmują, 11 506 ha, co stanowi 85,7% całego obszaru 

gminy. Podstawową formą własności użytków rolnych, jest gospodarka indywidualna, we 

władaniu której znajduje się 87,8% powierzchni. 6,7% powierzchni Gminy stanowią lasy.  
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3.4. Sytuacja demograficzna 

 

Od 1995 r. obserwowana jest tendencja spadkowa liczby ludności. Saldo migracji 

wewnętrznych w gminie jest ujemne i związane głównie z migracją do miast. W Gminie Czyże 

według stanu na 31.12.2016 r. zameldowanych było 2061 osób, a liczba mieszkańców gminy 

zmniejszyła się o 38% w porównaniu z 1995 r. Powodem ubytku ludności jest głównie migracja.  
 

Wykres nr  1 Liczba mieszkańców Gminy Czyże w latach 1995-2016 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

W strukturze demograficznej Gminy Czyże nieznacznie przeważają̨ mężczyźni. 

Współczynnik feminizacji, określający wzajemne relacje między liczbą kobiet i mężczyzn, tj. 

liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn, od 2005 r. jest na poziomie wyższym od 100. 

W 2016 roku wskaźnik ten przyjął wartość 106. Analizując strukturę wiekową mieszkańców 

gminy od 1995 r. maleje udział osób młodych w wieku przedprodukcyjnym (grupa wieku 0-17 

lat), tendencja liczby osób w wieku produkcyjnym (dla mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, dla 

kobiet - 18-59 lat) także maleje. Wyhamowany został trend wzrostu liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym (dla mężczyzn - 65 lat i więcej, dla kobiet - 60 lat i więcej).  
 

Wykres nr  2 Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Czyże 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Od 1995 r. przyrost naturalny w Gminie Czyże jest ujemny, tj. liczba urodzeń była 

mniejsza niż liczba zgonów. W 2016 r. przyrost naturalny wyniósł -54 osoby. 

 
Wykres nr  3 Przyrost naturalny w latach 1995-2016 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS   

 

Wskaźnik obciążenia demograficznego, tj. wskaźnik liczby ludności w wieku 

poprodukcyjnym przypadającej na 100 osób w wieku produkcyjnym obrazuje wiek 

demograficzny ludności oraz przedstawia dostępne na rynku pracy zasoby siły roboczej. 

Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano dla 2008 r., następnie systematycznie spadał, 

osiągając wartość 77,8 w 2016 r. Poziom wskaźnika obciążenia demograficznego dla Gminy 

Czyże jest bardzo wysoki w porównaniu z analogiczną wartością dla Polski, wynoszącą 32,7, 

dla województwa podlaskiego – 31,7, a także dla powiatu hajnowskiego – 45,8. Świadczy to  

o starzejącym się społeczeństwie Gminy Czyże. 

 
Wykres nr  4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie Czyże w latach 2002-2016 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Na zjawisko starzenia się̨ ludności wpływają różne czynniki, jak np. aktywność 

zawodowa kobiet, poziom wykształcenia, jakość systemu ochrony zdrowia, poziom opieki 

społecznej, zamożność społeczeństwa, czy też polityka prorodzinna państwa. Wysoki odsetek 

starszych mieszkańców w strukturze demograficznej społeczeństwa ma nie tylko wymiar 

demograficzny, ale także ekonomiczny i społeczny, co przejawia się zmianami struktury 

konsumpcji, wzrostem zapotrzebowania na specjalistyczne usługi w zakresie ochrony zdrowia i 

opieki społecznej, zmniejszenie aktywności zawodowej, zwiększenie wydatków na utrzymanie 

rosnącej grupy ludności w wieku poprodukcyjnym.  

 

Udział osób w wieku przedprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

(WS1) 

 

Najwyższy udział osób młodych do 17 r.ż. odnotowano dla miejscowości Kojły (17,7),  

a najniższy dla Wólki (0). 

 
Tabela nr 2 Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 
mieszkańców (WS1) 

lp. miejscowość 
liczba osób w wieku przedprodukcyjnym 

w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

1 Czyże 8,0 

2 Hukowicze 13,6 

3 Kamień 8,2 

4 Klejniki 13,9 

5 Kojły 17,7 

6 Kuraszewo 10,1 

7 Lady 4,7 

8 Leniewo 15,3 

9 Łuszcze 8,3 

10 Morze 9,9 

11 Osówka 16,9 

12 Podrzeczany 14,0 

13 Rakowicze 9,7 

14 Sapowo 9,7 

15 Szostakowo 11,3 

16 Wólka 0,0 

17 Zbucz 11,9 

 średnia dla Gminy Czyże 11,6 

Źródło: Urząd Gminy Czyże 
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Udział osób w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkańców (WS2) 

 

W Gminie Czyże wzrasta udział osób w wieku poprodukcyjnym, w którym zazwyczaj 

kończą̨ one pracę zawodową. Najwyższy udział osób w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców jednostek urbanistycznych odnotowano dla miejscowości Kamień, zaś 

najniższy – dla miejscowości Lady i Osówka oraz Rakowicze. 

 
Tabela nr 3 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
(WS2) 

lp. miejscowość 
liczba osób w wieku poprodukcyjnym 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

1 Czyże 41,2 

2 Hukowicze 37,3 

3 Kamień 49,0 

4 Klejniki 37,0 

5 Kojły 36,7 

6 Kuraszewo 34,2 

7 Lady 30,2 

8 Leniewo 38,9 

9 Łuszcze 41,7 

10 Morze 33,8 

11 Osówka 30,1 

12 Podrzeczany 34,9 

13 Rakowicze 29,0 

14 Sapowo 48,4 

15 Szostakowo 32,4 

16 Wólka 37,5 

17 Zbucz 32,5 

 średnia dla Gminy Czyże 36,4 

Źródło: Urząd Gminy Czyże 

 

Prognozowane zmiany liczby oraz struktury ludności wskazują na systematyczny 

spadek liczby mieszkańców gminy, w tym szczególnie osób w wieku przedprodukcyjnym,  

a także wzroście liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Wzrost liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym wymaga podjęcia działań, mających na celu integrację mieszkańców, 

zapewnienie opieki i wsparcia. 

 

3.5. Bezrobocie 

 

  Brak zatrudnienia albo wykonywania pracy zarobkowej, zwłaszcza w perspektywie 

długoterminowej, może być przyczyną problemów na płaszczyźnie ekonomicznej, ale także 

prowadzić do szeregu negatywnych zjawisk prowadzących do degradacji społecznej. Do tego 
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rodzaju zjawisk można zaliczyć utrwalanie niekorzystnych wzorców postaw społecznych, tj. 

bierność, bezczynność czy bezradność i dziedziczenie ich przez kolejne pokolenia. Brak pracy 

może także prowadzić do wzrostu przestępczości na danym terenie, albo rodzić innego rodzaju 

negatywne czy patologiczne zachowania, tj. niewywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich, 

zaniedbanie kwestii edukacji dzieci i młodzieży.14 W statystyce urzędów pracy osobą 

bezrobotną jest osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna  

i gotowa do podjęcia zatrudnienia, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania 

stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej, natomiast stopa bezrobocia jest to procentowy udział bezrobotnych (ogółem 

lub danej grupy) w liczbie ludności aktywnej zawodowo (ogółem lub danej grupy).15 

 

Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie mieszkańców w wieku 

produkcyjnym (WS3) 

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego od 2003 r. udział zarejestrowanych 

bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym spada do roku 2008, następnie 

wzrasta, osiągając poziom 4,5% w 2009 r., potem spada do wartości 3,2% w 2011 r. i znowu 

rośnie do 4,8 w 2015 r., a w 2016 r. przyjął wartość – 4,3. 
 

Wykres nr  5 Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie mieszkańców Gminy Czyże  
w wieku produkcyjnym w latach 2003-2016 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS  

 

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie mieszkańców jest niższy aniżeli dla 

powiatu hajnowskiego (6,4) oraz województwa podlaskiego (6,5). Na koniec grudnia 2016 r. 

liczba osób bezrobotnych z terenu Gminy Czyże zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Hajnówce wynosiła 46 osób. 35% spośród zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły 

                                                           
14 Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, praca pod red. Andrzeja Zborowskiego, 
Instytut Rozwoju Miast, tom 5, Kraków, 2009. 
15 Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2008 
[dostępne: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne-rocznik-pracy/zasady-
metodyczne-statystyki-rynku-pracy-i-wynagrodzen,1,1.html] 
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kobiety. Osoby młode do 24 r.ż. stanowią 17,4% bezrobotnych, a następna grupa, tj. osoby 

pomiędzy 25 a 34 r.ż. to kolejne 32,6% osób pozostających bez pracy. Osoby powyżej 55 r.ż. 

stanowią 17,4% bezrobotnych. 32,5% bezrobotnych posiada wykształcenie gimnazjalne  

i poniżej, a kolejne 17,4% - zasadnicze zawodowe. 

 

Najwyższy udział osób bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym  

odnotowano dla miejscowości Leniewo (12,1%), a najniższy dla miejscowości: Łuszcze, 

Podrzeczany, Sapowo i Wólka (0%). 

 
Tabela nr 4 Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku 
produkcyjnym (WS3) 

lp. miejscowość 
odsetek bezrobotnych w liczbie 

mieszkańców w wieku produkcyjnym 

1 Czyże 1,7% 

2 Hukowicze 10,3% 

3 Kamień 9,5% 

4 Klejniki 3,5% 

5 Kojły 1,5% 

6 Kuraszewo 4,5% 

7 Lady 3,6% 

8 Leniewo 12,1% 

9 Łuszcze 0,0% 

10 Morze 7,1% 

11 Osówka 4,5% 

12 Podrzeczany 0,0% 

13 Rakowicze 2,6% 

14 Sapowo 0,0% 

15 Szostakowo 5,0% 

16 Wólka 0,0% 

17 Zbucz 7,9% 

 średnia dla Gminy Czyże 4,2% 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce 

 

Do czynników negatywnych, mających istotny wpływ na poziom bezrobocia w gminach 

wiejskich należy zaliczyć przede wszystkim: niewielką liczbę podmiotów gospodarczych 

tworzących wiejski rynek pracy, zubożenie wsi, które ogranicza możliwości rozpoczęcia  

i prowadzenia działalności gospodarczej lub handlowej oraz niski poziom wykształcenia  

i kwalifikacji zawodowych ludności wiejskiej. Niskie wykształcenie i brak kwalifikacji to jedne  

z najważniejszych przyczyn bezrobocia w rodzinie lub uzyskiwania niewystarczających 

dochodów z pracy. Należy więc umożliwić przekwalifikowanie się osób odchodzących  

z rolnictwa oraz stworzyć mechanizmy wspierające rozwój drobnej przedsiębiorczości 

wiejskiej.  
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Odsetek osób długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem (WS4) 

 

Istotne znaczenie w diagnozie społecznej sytuacji gminy posiada poziom natężenia  

i przestrzennej koncentracji wskaźnika, ukazującego odsetek osób długotrwale pozostających 

bez pracy. Długotrwale bezrobotny to bezrobotny, pozostający w rejestrze powiatowego urzędu 

pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów 

odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.16 

 
Tabela nr 5 Odsetek osób długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem 
(WS4) 

lp. miejscowość 
Odsetek osób długotrwale bezrobotnych 

w liczbie bezrobotnych ogółem 

1 Czyże 67% 

2 Hukowicze 67% 

3 Kamień 0% 

4 Klejniki 43% 

5 Kojły 100% 

6 Kuraszewo 57% 

7 Lady 100% 

8 Leniewo 75% 

9 Łuszcze 0% 

10 Morze 67% 

11 Osówka 50% 

12 Podrzeczany 0% 

13 Rakowicze 100% 

14 Sapowo 0% 

15 Szostakowo 0% 

16 Wólka 0% 

17 Zbucz 0% 

 średnia dla Gminy Czyże 48% 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce 

 

Niepokojące jest występujące na terenie gminy zjawisko pozostawania przez ponad 

rok bez pracy prawie połowy zarejestrowanych bezrobotnych. Na ogół są to osoby  

z mniejszymi szansami na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy bez odpowiedniego 

wykształcenia czy przekwalifikowania. Najwyższy wskaźnik udziału osób długotrwale 

bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych odnotowano dla miejscowości: Kojły, Lady  

i Rakowicze, gdzie wszyscy zarejestrowani bezrobotni pozostają bez pracy dłużej niż rok. 

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych wymaga podjęcia szeregu działań i jest 

przedsięwzięciem bardzo skomplikowanym, gdyż brak doświadczenia zawodowego jest 

istotnym czynnikiem utrudniającym znalezienie zatrudnienia bądź podjęcia pracy zarobkowej. 

                                                           
16 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2017 r., poz. 1065  
z późn. zm. 
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Szansą dla gminy jest rozwój turystyki, w tym rowerowej i agroturystyki. 

 

Odsetek osób z prawem do zasiłku w liczbie bezrobotnych ogółem 

 

O zasiłek dla bezrobotnych może starać się osoba zarejestrowana w urzędzie pracy, 

która potrafi wykazać, że przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających 

rejestrację wykonywała pracę, która skutkowała odprowadzaniem składek w odpowiedniej 

wysokości. Osoba, która spełni odpowiednie warunki, otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych na 

okres 6 lub 12 miesięcy. Żaden mieszkaniec Gminy Czyże nie posiada prawa do zasiłku dla 

bezrobotnych.  

 

Bezrobocie ukryte 

 

Istotnym problemem Gminy Czyże jest występowanie zjawiska bezrobocia ukrytego, 

które dotyczy głównie indywidualnych gospodarstw na wsi. Znaczna część rolników to osoby 

bierne zawodowo i posiadające niskie zdolności zatrudnienia. Nie są oni zarejestrowani jako 

bezrobotni w Powiatowym Urzędzie Pracy, gdyż nie zostały spełnione dwa warunki uzyskania 

statusu bezrobotnego, tj. 

 nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym / zależnym nieruchomości rolnej lub 

gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych ani 

gospodarstwa stanowiącego dział specjalny produkcji rolnej, 

 nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako 

współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków powyżej 

2 ha.17  

 

Do diagnozy zjawiska bezrobocia ukrytego przyjęto dane w zakresie sprawozdań 

okresowych podatku rolnego o liczbie małych gospodarstw o powierzchni użytków rolnych od 2 

do 5 ha przeliczeniowych. 

 
Tabela nr 6 Liczba małych gospodarstw rolnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców  
w wieku produkcyjnym (WS5) 

lp. miejscowość 
liczba małych gospodarstw rolnych  
w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

w wieku produkcyjnym 

1 Czyże 34,6 

2 Hukowicze 62,1 

3 Kamień 109,5 

4 Klejniki 39,9 

5 Kojły 56,7 

6 Kuraszewo 21,3 

7 Lady 25,0 

                                                           
17 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z 
późn. zm. 
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lp. miejscowość 
liczba małych gospodarstw rolnych  
w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

w wieku produkcyjnym 

8 Leniewo 54,5 

9 Łuszcze 16,7 

10 Morze 42,4 

11 Osówka 25,0 

12 Podrzeczany 27,3 

13 Rakowicze 26,3 

14 Sapowo 30,8 

15 Szostakowo 43,2 

16 Wólka 220,0 

17 Zbucz 43,8 

 średnia dla Gminy Czyże 38,8 

Źródło: Urząd Gminy 

 

Mając na uwadze powyższe należy podjąć działania umożliwiające takim osobom 

aktywne włączenie się w życie społeczności lokalnej, jak też zaplanować kierunki działań, 

by osoby nieaktywne zawodowo mogły w pełni korzystać z systemu wsparcia. 

 

Odsetek osób z wykształceniem gimnazjalnymi i poniżej w liczbie bezrobotnych 

ogółem (WS6) 

 

Rynek pracy jest jednym z odbiorców efektów systemu edukacji. Oferowane przez 

instytucje edukacyjne ścieżki i możliwości uczenia się mają wpływ na szanse zatrudnienia, 

możliwości rozpoczęcia aktywności zawodowej czy uzyskiwane wynagrodzenie. Edukacja 

kształtuje zarówno kompetencje ogólne, jak i pozwala na uzyskanie konkretnych kwalifikacji,  

w tym zawodowych, poszukiwanych przez pracodawców. Osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym lub poniżej stanowią 32,5% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych z Gminy 

Czyże. Poszukiwanie pracy zarobkowej niejednokrotnie wymaga podjęcia działań 

zmierzających do przekwalifikowania czy zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń. 

Najwyższy wskaźnik udziału osób z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej w ogólnej liczbie 

bezrobotnych odnotowano dla miejscowości: Lady i Szostakowo, gdzie wszyscy zarejestrowani 

bezrobotni posiadają wykształcenie gimnazjalne lub poniżej.  

 
Tabela nr 7 Odsetek osób z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej w liczbie 
bezrobotnych ogółem (WS6) 

lp. miejscowość 
odsetek osób z wykształceniem gimnazjalnym 

lub poniżej w liczbie bezrobotnych ogółem 

1 Czyże 67% 

2 Hukowicze 67% 

3 Kamień 0% 

4 Klejniki 14% 
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lp. miejscowość 
odsetek osób z wykształceniem gimnazjalnym 

lub poniżej w liczbie bezrobotnych ogółem 

5 Kojły 0% 

6 Kuraszewo 43% 

7 Lady 100% 

8 Leniewo 25% 

9 Łuszcze 0% 

10 Morze 33% 

11 Osówka 0% 

12 Podrzeczany 0% 

13 Rakowicze 0% 

14 Sapowo 0% 

15 Szostakowo 100% 

16 Wólka 0% 

17 Zbucz 14% 

 średnia dla Gminy Czyże 33% 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce 

 

Niepokojące jest występujące na terenie gminy zjawisko bezrobocia wśród osób  

z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej wśród prawie 33% zarejestrowanych 

bezrobotnych. Są to osoby z mniejszymi szansami na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy 

bez odpowiedniego wykształcenia czy przekwalifikowania. Powoduje to konieczność 

opracowania działań dedykowanych, mających na celu aktywizację społeczną osób 

bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wsparcie w zakresie 

doradztwa zawodowego i szkoleń dla bezrobotnych. 

 

3.6. Ubóstwo 

 

Ubóstwo to pojęcie, które z jednej strony określa warunki życia jednostki, a z drugiej 

strony wskazuje na nierówności i sprzeczności występujące w społeczeństwie. Jest zjawiskiem 

wielowymiarowym, a dla polityki społecznej podstawowe znaczenie mają informacje dotyczące 

zasięgu ubóstwa ekonomicznego.18 Czynnikiem istotnie decydującym  

o sytuacji materialnej jednostki i jej rodziny, jest miejsce zajmowane na rynku pracy. Ubóstwem 

zagrożone są przede wszystkim osoby bezrobotne i rodziny osób bezrobotnych. Zasięg 

ubóstwa jest zróżnicowany w zależności od grupy społeczno-ekonomicznej, określanej na 

podstawie przeważającego źródła dochodów. W najtrudniejszej sytuacji znajdowały się osoby 

żyjące w gospodarstwach domowych utrzymujących się z tzw. innych niezarobkowych źródeł, 

w tym przede wszystkim w gospodarstwach, których podstawę utrzymania stanowiły 

świadczenia społeczne inne niż renty i emerytury. Obniżaniu się stopy życiowej sprzyja także 

                                                           
18 Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014, 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa [dostępne: 
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/ubostwo-w-polsce-w-latach-2013-i-
2014,1,6.html] 
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wykonywanie nisko płatnej pracy, a dotyczy to głównie osób o niskim poziomie wykształcenia, 

pracujących na stanowiskach robotniczych. Wykształcenie jest jednym z najważniejszych 

czynników różnicujących zagrożenie ubóstwem.19 

 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 

mieszkańców (WS7) 

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są 

one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem 

pomocy społecznej jest zapobieganie tym sytuacjom przez podejmowanie działań 

zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

20 Zasięg korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej to udział beneficjentów 

środowiskowej pomocy społecznej w liczbie ludności ogółem. W 2009 r. wskaźnik wynosił 11,4, 

następnie spadał do poziomu 8,2, aby wzrosnąć do wartości 9,9  

w 2013 r. Od 2014 r. utrzymuje się na poziomie ok. 9,1, niemniej jednak problem związany ze 

zjawiskiem ubóstwa nadal pozostaje aktualny. Dla porównania wartości dla powiatu to 11,0%, 

a dla województwa – 8,2%. 

 
Wykres nr  6 Zasięg korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej mieszkańców Gminy 

Czyże w latach 2009-2016 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS  

 

Według danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach w 2016 r. z pomocy 

świadczonej przez ośrodek skorzystało 58 osób. Głównym powodem przyznania pomocy było 

bezrobocie oraz ubóstwo, a następnie niepełnosprawność i długotrwała lub ciężka choroba.  

 
  

                                                           
19 Tamże 
20 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2017 r. poz. 1769. 
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Tabela nr 8 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 
mieszkańców jednostek urbanistycznych (WS7) 

lp. miejscowość 
liczba osób korzystających z pomocy 

społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

1 Czyże 0,9 

2 Hukowicze 3,4 

3 Kamień 2,0 

4 Klejniki 2,2 

5 Kojły 4,1 

6 Kuraszewo 2,9 

7 Lady 4,7 

8 Leniewo 5,6 

9 Łuszcze 0,0 

10 Morze 4,6 

11 Osówka 7,2 

12 Podrzeczany 3,5 

13 Rakowicze 3,2 

14 Sapowo 0,0 

15 Szostakowo 0,0 

16 Wólka 12,5 

17 Zbucz 2,5 

 średnia dla Gminy Czyże 2,8 

Źródło: Urząd Gminy Czyże 

 

Najwyższą liczbą osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób 

według miejsca zamieszania charakteryzuje się Wólka, a następnie Osówka. Nikt  

z mieszkańców miejscowości Łuszcze, Sapowo i Szostakowo korzysta z pomocy społecznej.  

W „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czyże na lata 2013-2020” 

podkreślono, że na przestrzeni lat systematycznie obniża się poziom życia rodzin. Zwiększa 

się grupa osób i rodzin żyjących w ubóstwie. Wyznacznikiem poziomu życia rodzin jest praca, 

ponieważ zapewnia stałe dochody. Osoby, które nie pobierają zasiłków z Powiatowego Urzędu 

Pracy, to na ogół długotrwale bezrobotni. Sytuacja ta ma bezpośredni wpływ na utrwalanie się 

ubóstwa w gminie. 
 

Odsetek dzieci korzystających z dożywiania w szkole (WS8) 

 

Państwowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”21 nakłada na gminę 

obowiązek dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, zwłaszcza 

jeżeli chodzi osoby z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich 

w celu poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. W 2016 r. ze wsparcia Gminy 

Czyże w zakresie dożywiania uczniów w szkole skorzystało 53 dzieci. Najwyższy odsetek 

                                                           
21 Ustawa z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 
Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm. 
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dzieci korzystających z dożywiania odnotowano dla miejscowości Hukowicze i Leniewo. 

 
Tabela nr 9 Odsetek dzieci objętych dożywianiem w szkole (WS8) 

lp. miejscowość 
odsetek dzieci objętych 
dożywianiem w szkole 

1 Czyże 14,3% 

2 Hukowicze 37,5% 

3 Kamień 0,0% 

4 Klejniki 30,4% 

5 Kojły 15,4% 

6 Kuraszewo 32,1% 

7 Lady 0,0% 

8 Leniewo 36,4% 

9 Łuszcze 0,0% 

10 Morze 33,3% 

11 Osówka 7,1% 

12 Podrzeczany 16,7% 

13 Rakowicze 33,3% 

14 Sapowo 0,0% 

15 Szostakowo 0,0% 

16 Wólka 0,0% 

17 Zbucz 10,5% 

 średnia dla Gminy Czyże 21,8% 

Źródło: Urząd Gminy Czyże 

 

Odsetek osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 (WS9) 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-202022 to krajowy program, którego 

celem jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób 

najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Wsparcie jest 

kierowane do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie 

odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do ograniczonej liczby 

osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Łącznie 136 osób korzysta z pomocy 

świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach, co stanowi 6,5% ogólnej 

liczby mieszkańców Gminy Czyże. 
  

                                                           
22 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 2014. 
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Tabela nr 10 Odsetek osób w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 (WS9) 

lp. miejscowość 
odsetek osób w Programie Operacyjnym 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

1 Czyże 6,0% 

2 Hukowicze 6,8% 

3 Kamień 14,3% 

4 Klejniki 8,4% 

5 Kojły 4,8% 

6 Kuraszewo 2,9% 

7 Lady 4,7% 

8 Leniewo 20,8% 

9 Łuszcze 0,0% 

10 Morze 8,6% 

11 Osówka 14,5% 

12 Podrzeczany 1,2% 

13 Rakowicze 4,8% 

14 Sapowo 0,0% 

15 Szostakowo 0,0% 

16 Wólka 12,5% 

17 Zbucz 4,4% 

 średnia dla Gminy Czyże 6,5% 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach 

 

Odsetek dłużników alimentacyjnych w liczbie mieszkańców w wieku 

produkcyjnym (WS10) 

 

Dłużnik alimentacyjny to osoba zobowiązana do świadczenia alimentacyjnego na 

podstawie tytułu wykonawczego, wobec której egzekucja jest bezskuteczna. 23 Obowiązkiem 

Państwa jest chronienie dzieci, wspieranie rodzin, otaczanie opieką słabszych. Kwestia 

wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego jest w tym kontekście istotnym zagadnieniem 

społecznym.  
 

Tabela nr 11 Odsetek dłużników alimentacyjnych w liczbie mieszkańców w wieku 
produkcyjnym (WS10) 

lp. miejscowość 
odsetek dłużników alimentacyjnych w liczbie 

mieszkańców w wieku produkcyjnym 

1 Czyże 1,8% 

2 Hukowicze 0,0% 

3 Kamień 16,7% 

4 Klejniki 2,5% 

                                                           
23 Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 
Dz.U. z 2005 r., Nr 86, poz. 732, z późn. zm. 
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lp. miejscowość 
odsetek dłużników alimentacyjnych w liczbie 

mieszkańców w wieku produkcyjnym 

5 Kojły 5,0% 

6 Kuraszewo 2,4% 

7 Lady 0,0% 

8 Leniewo 0,0% 

9 Łuszcze 0,0% 

10 Morze 2,0% 

11 Osówka 0,0% 

12 Podrzeczany 0,0% 

13 Rakowicze 0,0% 

14 Sapowo 0,0% 

15 Szostakowo 4,3% 

16 Wólka 0,0% 

17 Zbucz 0,0% 

 średnia dla Gminy Czyże 2,1% 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach 

 

Odsetek osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny (WS11) 

 

Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany osobom niezdolnym do samodzielnej 

egzystencji. Ma na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności 

zapewnienia opieki i pomocy innej osoby. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

 niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku życia jeżeli posiada orzeczenie  

o niepełnosprawności, 

 osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem  

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała  

w wieku do ukończenia 21 roku życia, 

 osobie, która ukończyła 75 lat. 

 
Tabela nr 12 Odsetek osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny (WS11) 

lp. miejscowość odsetek osób z zasiłkiem pielęgnacyjnym 

1 Czyże 4,83% 

2 Hukowicze 0,00% 

3 Kamień 0,00% 

4 Klejniki 1,99% 

5 Kojły 0,00% 

6 Kuraszewo 2,52% 

7 Lady 4,65% 

8 Leniewo 0,00% 

9 Łuszcze 8,33% 

10 Morze 2,65% 
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lp. miejscowość odsetek osób z zasiłkiem pielęgnacyjnym 

11 Osówka 7,23% 

12 Podrzeczany 0,00% 

13 Rakowicze 0,00% 

14 Sapowo 3,23% 

15 Szostakowo 2,82% 

16 Wólka 25,00% 

17 Zbucz 3,75% 

 średnia dla Gminy Czyże 2,77% 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach 

 

Liczba jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w przeliczeniu na 100 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (WS12) 

 

Jednym ze świadczeń, z których mogą skorzystać rodzice po narodzinach dziecka, jest 

jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, tzw. „becikowe”, przysługująca jeśli 

dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 1922 zł netto.  

 
Tabela nr 13 Liczba jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka  
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym (WS12) 

lp. miejscowość 
liczba jednorazowych świadczeń  

z tytułu urodzenia dziecka w 
przeliczeniu na 100 mieszkańców 

1 Czyże 0,6 

2 Hukowicze 0,0 

3 Kamień 0,0 

4 Klejniki 1,0 

5 Kojły 0,0 

6 Kuraszewo 1,3 

7 Lady 0,0 

8 Leniewo 0,0 

9 Łuszcze 0,0 

10 Morze 0,0 

11 Osówka 0,0 

12 Podrzeczany 0,0 

13 Rakowicze 2,6 

14 Sapowo 0,0 

15 Szostakowo 0,0 

16 Wólka 20,0 

17 Zbucz 1,1 

 średnia dla Gminy Czyże 0,7 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach 



                   
 

 

 
 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże 

 

 

 

 

30 | S t r o n a  

3.7. Bezpieczeństwo 

 

Zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej należą do zadań własnych gminy. Przestępczość jest 

kolejnym zjawiskiem, umożliwiającym zdefiniowanie obszaru w stanie kryzysowym. Często jest 

powiązana z innymi problemami społecznymi, tj. bezrobocie czy ubóstwo. Dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego zobowiązana jest Policja. W 2016 r. na terenie Gminy Czyże 

popełnionych zostało łącznie 15 przestępstw, co w przeliczeniu na 100 mieszkańców gminy, 

daje wskaźnik na poziomie 0,7. Z danych Komendy Powiatowej Policji  

w Hajnówce wynika, iż najbardziej liczną grupę wykroczeń spośród 73 popełnionych stanowią 

wykroczenia w ruchu drogowym. Powoduje to konieczność podjęcia działań, mających na 

celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności poprzez remonty  

i modernizacje dróg. 

 
Tabela nr 14 Liczba wykroczeń w ruchu drogowym w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
jednostek urbanistycznych (WS13) 

lp. miejscowość 
liczba wykroczeń w ruchu drogowym 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

1 Czyże 2,2 

2 Hukowicze 2,0 

3 Kamień 2,2 

4 Klejniki 8,4 

5 Kojły 0,8 

6 Kuraszewo 0,4 

7 Lady 2,4 

8 Leniewo 1,6 

9 Łuszcze 0,0 

10 Morze 0,7 

11 Osówka 0,0 

12 Podrzeczany 0,0 

13 Rakowicze 0,0 

14 Sapowo 0,0 

15 Szostakowo 1,6 

16 Wólka 0,0 

17 Zbucz 21,3 

 średnia dla Gminy Czyże 4,0 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce 

 

Działania Gminy Czyże na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom obejmują 

wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, która przeciwdziała zagrożeniom wynikającym 

z nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Na terenie Gminy Czyże funkcjonuje 5 jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych (tj. Czyże, Klejniki, Morze, Szostakowo, Zbucz). Bazą lokalową 

poszczególnych jednostek są remizy strażackie. 
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Jednym z istotnych problemów społecznych w zakresie bezpieczeństwa jest zjawisko 

przemocy w rodzinie. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie24 podniesiono, iż przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym 

prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają 

obowiązek zapewnienia wszystkim obywatelom równego traktowania i poszanowania ich praw 

i wolności. Z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że na terenie gminy 

aktualnie założonych jest 6 niebieskich kart 25. Przestępczość i przemoc w rodzinie nie stanowią 

najbardziej istotnych problemów w Gminie Czyże. W celu zwiększenia dostępności do działań 

profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz dostępności usług świadczonych 

na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

realizuje projekty współfinansowane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 

ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w 2015 roku projekt „Powstrzymajmy przemoc 

razem” – całkowity koszt projektu 23 690 zł, a w 2017 r. „Gmina Czyże bez przemocy” – 33 495 

zł. 

 

3.8. Edukacja 

 

Edukacja jest istotnym elementem, determinującym rozwój osobisty jednostek,  

a jednocześnie wpływającym istotnie na późniejsze zachowania i możliwości na rynku pracy, 

decyduje o statusie społecznym, a brak wykształcenia może być przyczyną marginalizacji na 

różnych płaszczyznach społecznych. Gmina Czyże odpowiada za utrzymanie i rozwój bazy 

materialnej szkół i placówek oświatowych, zapewniając odpowiednie warunki funkcjonowania 

szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.  

 

Odsetek uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych w szkołach (WS14) 

 

Gmina Czyże prowadzi szkołę podstawową26, w której naukę pobiera 116 uczniów. 

Celem zajęć dodatkowych jest rozwijanie pasji uczniów, pogłębianie wiedzy, przygotowanie do 

udziału w konkursach i zawodach, gdzie uczniowie spędzają czas w grupie osób o podobnych 

zainteresowaniach realizując ciekawe zadania i projekty. Łącznie z zajęć dodatkowych korzysta 

18 dzieci ze szkoły podstawowej, co stanowi 15,5% wszystkich uczniów w gminie. 

 
  

                                                           
24 Dz.U. z 2015 r. poz. 1390. 
25 Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz 
wzorów formularzy „Niebieska Karta”, Dz.U 2011, nr 209, poz. 1245. 
26 Proces wygaszania gimnazjów rozpoczął się od roku szkolnego 2017/2018. 
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Tabela nr 15 Odsetek uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych 
prowadzonych w Zespole Szkół (WS14) 

lp. miejscowość 
odsetek uczniów biorących udział w 

zajęciach dodatkowych w Zespole Szkół 

1 Czyże 12,5% 

2 Hukowicze 33,3% 

3 Kamień 0,0% 

4 Klejniki 21,4% 

5 Kojły 0,0% 

6 Kuraszewo 13,3% 

7 Lady 0,0% 

8 Leniewo 0,0% 

9 Łuszcze 0,0% 

10 Morze 18,2% 

11 Osówka 11,1% 

12 Podrzeczany 50,0% 

13 Rakowicze 40,0% 

14 Sapowo 0,0% 

15 Szostakowo 0,0% 

16 Wólka 0,0% 

17 Zbucz 15,4% 

 średnia dla Gminy Czyże 15,5% 

Źródło: Urząd Gminy Czyże 

 

Najwyższy odsetek uczniów, biorących udział w dodatkowych zajęciach, odnotowano 

dla dzieci z miejscowości Podrzeczany, gdzie połowa dzieci korzysta z zajęć dodatkowych. 

Porównując liczbę dzieci chętnych do udziału w dodatkowych zajęciach w stosunku do 

uczęszczających na zajęcia, wszystkie dzieci chętne korzystają z zajęć dodatkowych. Potrzeba 

prowadzenia dodatkowych zajęć dla uczniów wynika z konieczności wyrównywania ich szans 

rozwojowych w zakresie rozwoju kompetencji społecznych, tj. komunikacji, pracy zespołowej, 

asertywności, wrażliwości wobec osób niepełnosprawnych i radzenia sobie ze stresem oraz 

przedsiębiorczości, tj. świadomości swoich mocnych i słabych stron i gotowości do 

samodzielnego rozwiązywania problemów oraz proponowania aktywnego sposobu spędzania 

czasu wolnego.  

 

3.9. Aktywność społeczna 

 

Aktywność społeczna to wszystkie unormowane społecznie działania jednostek, 

wykonywane w ramach określonych ról społecznych.27 Działalność organizacji pozarządowych, 

a także udział w wyborach władz lokalnych może stanowić miernik zaangażowania w sprawy 

wspólne, a przez to przejaw zainteresowania zagadnieniami, które wykraczają poza sferę 

                                                           
27 Definicja za encyklopedią PWN. 
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osobistą i rodzinną. 

 

Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców (WS15) 

 

Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona 

przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. Organizacjami pozarządowymi są 

osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna 

ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, niebędące jednostkami 

sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami 

prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi oraz 

niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona 

także przez:  

 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  

i wyznania;  

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;  

 spółdzielnie socjalne;  

 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu 

na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich 

udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 28 

 
Tabela nr 16 Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
(WS15) 

lp. miejscowość 
liczba organizacji pozarządowych  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

1 Czyże 1,14 

2 Hukowicze 0,00 

3 Kamień 0,00 

4 Klejniki 0,25 

5 Kojły 0,00 

6 Kuraszewo 0,36 

7 Lady 0,00 

8 Leniewo 0,00 

9 Łuszcze 0,00 

10 Morze 1,32 

11 Osówka 0,00 

12 Podrzeczany 0,00 

                                                           
28 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 
z późn. zm.  
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lp. miejscowość 
liczba organizacji pozarządowych  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

13 Rakowicze 0,00 

14 Sapowo 0,00 

15 Szostakowo 1,41 

16 Wólka 0,00 

17 Zbucz 0,63 

 średnia dla Gminy Czyże 0,24 

Źródło: Rejestr Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, Urząd Gminy 

 

Działalność organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych, klubów 

sportowych, stowarzyszeń społeczno-kulturalnych czy kół gospodyń wiejskich odgrywa ważną 

rolę nie tylko w konsolidacji lokalnej społeczności, organizacyjnym wzmacnianiu władz 

lokalnych, lecz również zwiększa szanse rozwoju małych i średnich miejscowości. Ochotnicze 

Straże Pożarne działają w Czyżach, Morzu, Szostakowie, Klejnikach i Zbuczu. Do celów 

statutowych prowadzonej działalności należy m.in. prowadzenie działalności mającej na celu 

zapobieganie pożarom oraz branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych  

w czasie pożarów, a także informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych  

i ekologicznych oraz rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej 

i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.  

 

Dobrze zorganizowane środowisko może sprzyjać aktywizowaniu nie tylko 

pojedynczych osób i marginalizowanych grup społecznych, ale ich lokalnego otoczenia, sprzyja 

budowaniu samowystarczalności społeczności lokalnych poprzez uruchomienie  

i wykorzystanie jej zasobów oraz stanowi potencjał rozwoju gminy. Przedmiotem współpracy 

gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych wymienionych  

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.29  

W „Wieloletnim programie współpracy Gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi” przyjęto, 

że zadania priorytetowe obejmują następujące aspekty: 

 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

 działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 

 edukacja, oświata i wychowanie, 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

 ochrona i promocja zdrowia, 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

 porządek i bezpieczeństwo publiczne, 

                                                           
29 Dz. U. z 2016r. poz. 1218 z późn.zm. 
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 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 30 

 

Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 r. (WS16) 

 

Według danych Państwowej Komisji Wyborczej w 2015 r. frekwencja wyborcza  

w wyborach parlamentarnych wyniosła 50,92% dla całego kraju, 47,10% dla województwa 

podlaskiego, a w powiecie hajnowskim – 40,42%.31 Frekwencja w wyborach parlamentarnych 

w Gminie Czyże w latach 2005-2015 kształtowała się na poziomie ok. 30-40%, osiągając 

najwyższą wartość w 2007 r. (39,33%). Jednocześnie porównując frekwencję wyborczą  

w wyborach parlamentarnych do frekwencji w wyborach samorządowych można 

zaobserwować, że mieszkańcy są bardziej zainteresowani sprawami lokalnymi, tj. wyborem 

władz samorządowych.  
 
Wykres nr  7 Frekwencja w wyborach parlamentarnych i samorządowych w latach 2005-2015 

 

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza  

 

Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 r. w całym kraju wyniosła 47,21%,  

w województwie podlaskim – 48,01%, w  powiecie hajnowskim – 48,68%, a w Gminie Czyże 

osiągnęła poziom wyższy niż dla powiatu - 59,24%. Tendencja zaangażowania mieszkańców 

Gminy w wybory władz lokalnych jest wzrostowa, co może świadczyć o rosnącym 

zainteresowaniu mieszkańców sprawami lokalnymi, przy jednoczesnym zwracaniu przez 

nich uwagi na konieczność podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności. Frekwencja 

wyborcza w wyborach samorządowych w 2014 r. w poszczególnych obwodach wyborczych 

Gminy Czyże wynosiła od 52,98% do 67,62%. 
 

  

                                                           
30 Uchwała Nr 31.160.2013 Rady Gminy Czyże z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu 
współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
31 Dane Państwowej Komisji Wyborczej dostępne: http://parlament2015.pkw.gov.pl. 
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Tabela nr 17 Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w 2014 r. (WS16) 

lp. miejscowość 
frekwencja wyborcza w wyborach 

samorządowych w 2014 r. 

1 Czyże 67,62% 

2 Hukowicze 56,07% 

3 Kamień 52,98% 

4 Klejniki 56,07% 

5 Kojły 52,98% 

6 Kuraszewo 52,98% 

7 Lady 52,98% 

8 Leniewo 67,62% 

9 Łuszcze 67,62% 

10 Morze 55,40% 

11 Osówka 67,62% 

12 Podrzeczany 67,62% 

13 Rakowicze 67,62% 

14 Sapowo 56,07% 

15 Szostakowo 67,62% 

16 Wólka 52,98% 

17 Zbucz 55,40% 

 średnia dla Gminy Czyże 59,24% 

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza  

 

3.10. Identyfikacja obszarów w stanie kryzysowym pod względem 

występowania negatywnych zjawisk społecznych 

 

Jako obszar gminy znajdujący się̨ w stanie kryzysowym można uznać taki, w którym 

nastąpiła koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, 

ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także 

niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Do oceny sytuacji 

społecznej przyjęto wyniki i wnioski z partycypacji społecznej oraz wartości następujących 

wskaźników delimitacyjnych: 

WS1 liczba osób w wieku przedprodukcyjnym na 100 mieszkańców 

WS2 liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100 mieszkańców 

WS3 udział osób bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym 

WS4 odsetek osób długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem 

WS5 liczba małych gospodarstw rolnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

WS6 odsetek osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej w liczbie bezrobotnych 

ogółem 

WS7 liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

WS8 odsetek dzieci korzystających z dożywiania 
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WS9 odsetek mieszkańców korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 

WS10 odsetek dłużników alimentacyjnych w liczbie mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 

WS11 odsetek osób, którym przysługuje świadczenie pielęgnacyjne 

WS12 liczba jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w przeliczeniu na 100 

mieszkańców w wieku produkcyjnym 

WS13 liczba wykroczeń w ruchu drogowym w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

WS14 odsetek uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych w szkołach 

WS15 liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

WS16 frekwencja w wyborach samorządowych [%] 

 

Każdy wskaźnik podlegał analizie w poszczególnych jednostkach urbanistycznych 

gminy. Jako sytuację kryzysową traktowano taką, w której wartość wskaźnika w danej jednostce 

urbanistycznej była gorsza od średniej dla gminy (wyróżnione w tabeli nr 18). Obszary w stanie 

kryzysowym pod względem występowania negatywnych zjawisk społecznych, zdiagnozowano 

w jednostkach urbanistycznych, w których przekroczone zostały wartości 8 i więcej wskaźników, 

opisujących sytuację społeczną gminy. 
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Tabela nr 18 Wartości wskaźników, charakteryzujących sferę społeczną Gminy Czyże 

Nazwa jednostki 
urbanistycznej 

WS1 WS2 WS3 WS4 WS5 WS6 WS7 WS8 WS9 WS10 WS11 WS12 WS13 WS14 WS15 WS16 

Czyże 8,0 41,2 1,7% 67% 34,6 66,7% 0,9 14,3% 6,0% 1,8% 4,83% 0,6 2,2 12,5% 1,14 67,62% 

Hukowicze 13,6 37,3 10,3% 67% 62,1 66,7% 3,4 37,5% 6,8% 0,0% 0,00% 0,0 2,0 33,3% 0,00 56,07% 

Kamień 8,2 49,0 9,5% 0% 109,5 0,0% 2,0 0,0% 14,3% 16,7% 0,00% 0,0 2,2 0,0% 0,00 52,98% 

Klejniki 13,9 37,0 3,5% 43% 39,9 14,3% 2,2 30,4% 8,4% 2,5% 1,99% 1,0 8,4 21,4% 0,25 56,07% 

Kojły 17,7 36,7 1,5% 100% 56,7 0,0% 4,1 15,4% 4,8% 5,0% 0,00% 0,0 0,8 0,0% 0,00 52,98% 

Kuraszewo 10,1 34,2 4,5% 57% 21,3 42,9% 2,9 32,1% 2,9% 2,4% 2,52% 1,3 0,4 13,3% 0,36 52,98% 

Lady 4,7 30,2 3,6% 100% 25,0 100% 4,7 0,0% 4,7% 0,0% 4,65% 0,0 2,4 0,0% 0,00 52,98% 

Leniewo 15,3 38,9 12,1% 75% 54,5 25,0% 5,6 36,4% 20,8% 0,0% 0,00% 0,0 1,6 0,0% 0,00 67,62% 

Łuszcze 8,3 41,7 0,0% 0% 16,7 0,0% 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 8,33% 0,0 0,0 0,0% 0,00 67,62% 

Morze 9,9 33,8 7,1% 67% 42,4 33,3% 4,6 33,3% 8,6% 2,0% 2,65% 0,0 0,7 18,2% 1,32 55,40% 

Osówka 16,9 30,1 4,5% 50% 25,0 0,0% 7,2 7,1% 14,5% 0,0% 7,23% 0,0 0,0 11,1% 0,00 67,62% 

Podrzeczany 14,0 34,9 0,0% 0% 27,3 0,0% 3,5 16,7% 1,2% 0,0% 0,00% 0,0 0,0 50,0% 0,00 67,62% 

Rakowicze 9,7 29,0 2,6% 100% 26,3 0,0% 3,2 33,3% 4,8% 0,0% 0,00% 2,6 0,0 40,0% 0,00 67,62% 

Sapowo 9,7 48,4 0,0% 0% 30,8 0,0% 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 3,23% 0,0 0,0 0,0% 0,00 56,07% 

Szostakowo 11,3 36,6 5,4% 50% 43,2 100% 0,0 0,0% 0,0% 4,3% 2,82% 0,0 1,6 0,0% 1,41 67,62% 

Wólka 0,0 37,5 0,0% 0% 220,0 0,0% 12,5 0,0% 12,5% 0,0% 25,0% 20,0 0,0 0,0% 0,00 52,98% 

Zbucz 11,9 32,5 7,9% 0% 43,8 14,3% 2,5 10,5% 4,4% 0,0% 3,75% 1,1 21,3 15,4% 0,63 55,40% 

Średnia dla 
Gminy Czyże 

11,6 36,6 4,2% 49% 38,8 32,6% 2,8 21,8% 6,5% 2,1% 2,77% 0,7 4,0 14,7% 0,24 59,24% 

Opracowanie własne  
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Mapa nr  2 Obszary w stanie kryzysowym pod względem występowania negatywnych zjawisk 

społecznych w Gminie Czyże 

 
Opracowanie własne 

 

3.11. Charakterystyka zjawisk w pozostałych sferach 

 

Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym pod względem występowania zjawisk 

społecznych można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku wystąpienia na nim co 

najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: 

 gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw lub 

 środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska, lub przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego 

wyposażenia w infrastrukturę̨ techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, 

braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania 

rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się̨ funkcji obszaru, niskiego poziomu 

obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub 

 technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, 

w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań 
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technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych,  

w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.  

 

3.11.1. Sytuacja gospodarcza 

 

Dominującą gałęzią gospodarki na terenie Gminy Czyże jest rolnictwo. Użytki rolne, 

które zajmują, 11 506 ha, co stanowi 85,7% całego obszaru gminy. Podstawową formą 

własności użytków rolnych, jest gospodarka indywidualna, we władaniu której znajduje się 

87,8% powierzchni. 6,7% powierzchni Gminy stanowią lasy. Ukształtowany, rolniczy charakter 

gminy ma swoje odzwierciedlenie w strukturze zatrudnienia. Na terenie gminy funkcjonuje 

ponad 980 gospodarstw rolnych, a średnie gospodarstwo rolne liczy 10 ha. Rolnictwo jest 

podstawowym źródłem utrzymania ludności gminy. Poza sektorem rolniczym  

i publicznym mieszkańcy gminy zajmują się usługami budowlanymi, wykończeniowymi, 

działalnością usługową wspomagającą produkcję roślinną, transportem drogowym towarów, 

sprzedażą maszyn i urządzeń rolniczych, działalnością usługową następującą po zbiorach, 

wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych  

i innych. 

 
Wykres nr  8 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon w latach 2002-2016 

  

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze Regon  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym (WG1) 

 

Niski poziom przedsiębiorczości na danym terenie może stanowić jedną z przyczyn 

stanu kryzysowego. Dobrze rozwinięta sfera działalności gospodarczej jest związana  

z potencjałem kapitału ludzkiego w zakresie podejmowania ryzyka działalności na własny 

rachunek, ale także jest wypadkową takich zmiennych jak lokalizacja czy wsparcie władz 

lokalnych w sferze rozwoju przedsiębiorczości.  
 

0

20

40

60

80

100

120

podmioty
gospodarki
narodowej
wpisane do
rejestru Regon

Liniowa
(podmioty
gospodarki
narodowej
wpisane do
rejestru Regon)



                   
 

 

 
 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże 

 

 

 

 

41 | S t r o n a  

Tabela nr 19 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze Regon  
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym (WG1) 

lp. miejscowość 
liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze Regon w przeliczeniu 
na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym  

1 Czyże 15,6 

2 Hukowicze 3,4 

3 Kamień 9,5 

4 Klejniki 8,1 

5 Kojły 3,0 

6 Kuraszewo 6,5 

7 Lady 7,1 

8 Leniewo 18,2 

9 Łuszcze 11,1 

10 Morze 9,4 

11 Osówka 6,8 

12 Podrzeczany 4,5 

13 Rakowicze 5,3 

14 Sapowo 7,7 

15 Szostakowo 12,5 

16 Wólka 60,0 

17 Zbucz 7,9 

 średnia dla Gminy Czyże 9,3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  

 

W 2002 r. w gminie zarejestrowanych było 107 podmiotów gospodarczych, a ich liczba 

systematycznie malała do 80 w 2010 r., a następnie wzrosła do 101 w 2016 r. 93% podmiotów 

działa w sektorze prywatnym, a pozostałe 7% w sektorze publicznym. 75% podmiotów 

zarejestrowanych w sektorze prywatnym to osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą. 96% podmiotów to mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają nie więcej niż  

9 osób, a pozostałe 4% zatrudnia między 10 a 49 pracowników. 21% podmiotów prowadzi 

działalność z zakresie budownictwa, po 12% - handlu hurtowego i detalicznego oraz rolnictwa, 

leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, 9% - pozostałych usług, a 46% w pozostałych sekcjach według 

PKD. 

 

Największą liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców w wieku produkcyjnym odnotowano dla miejscowości Wólka, następnie dla 

Leniewa, zaś najmniejszą dla miejscowości Kojły. Świadczy to o potencjale możliwości rozwoju 

gospodarczego. Jednocześnie niski poziom wykształcenia rolników, brak stabilnej, opłacalnej 

produkcji rolnej ograniczają aktywność zawodową i społeczną oraz podejmowanie inicjatyw 

gospodarczych. Brak pozarolniczych miejsc pracy na wsi przy pogarszających się warunkach 

społeczno-gospodarczych w kraju, potęguje proces narastania bezrobocia rejestrowanego i 

utajonego. Dążenie do łagodzenia skutków bezrobocia poprzez stwarzanie szans na 
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zagospodarowanie zasobów ludzkich w wyniku przekwalifikowania, stymulowania rozwoju 

małych firm, jak również, wsparcie finansowe będzie jednym z najważniejszych działań na rzecz 

rozwoju gminy. 

 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze Regon  

w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym (WG2) 

 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w gminie wykazuje trend 

wzrostowy, począwszy od 2009 r.  
 

Wykres nr  9 Nowo zarejestrowane podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru 
Regon w latach 2009-2016 

  

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Gminie Czyże w 2009 r. 

wynosiła 7, liczba nowych podmiotów gospodarczych była zmienna, aby w 2016 r. osiągnąć 

wskaźnik 9 nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej. Najwyższym poziomem 

wskaźnika liczby nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców charakteryzuje się Sapowo, zaś żaden nowy podmiot gospodarczy nie został 

zarejestrowany w 13 miejscowościach gminy. 

 
Tabela nr 20 Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze 
Regon w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym (WG2) 

lp. miejscowość 
liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze Regon w przeliczeniu 
na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym  

1 Czyże 0,6 

2 Hukowicze 0,0 

3 Kamień 0,0 

4 Klejniki 0,5 

5 Kojły 0,0 

6 Kuraszewo 0,6 
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lp. miejscowość 
liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze Regon w przeliczeniu 
na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym  

7 Lady 3,6 

8 Leniewo 3,0 

9 Łuszcze 0,0 

10 Morze 2,4 

11 Osówka 0,0 

12 Podrzeczany 2,3 

13 Rakowicze 0,0 

14 Sapowo 7,7 

15 Szostakowo 0,0 

16 Wólka 0,0 

17 Zbucz 0,0 

 średnia dla Gminy Czyże 0,8 

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  

 

Poziom przedsiębiorczości mieszkańców gminy ma istotny wpływ na ożywienie 

rozwoju społeczno-gospodarczego, a także pozwala na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia 

na obszarach zagrożonych patologiami społecznymi.  

 

3.11.2. Sytuacja środowiskowa 

 

Stan środowiska przyrodniczego jest istotnym czynnikiem, mającym wpływ na jakość 

życia mieszkańców. W Gminie Czyże występują następujące obszary podlegające ochronie:32 

 Obszar chronionego krajobrazu Dolina Narwi o łącznej powierzchni 41 862 ha utworzony 

w 1986 r. w celu ochrony i zachowania doliny Narwi wyróżniającej się̨ wysokimi walorami 

przyrodniczymi, krajobrazowymi, wypoczynkowymi i kulturowymi. Głównym walorem 

obszaru są zachowane niemal w nienaruszonym stanie naturalne stosunki wodne doliny.  

 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH 200010 (o powierzchni 20 306,8 ha), która jest jedną 

z najlepiej zachowanych w Polsce dolin rzecznych i stanowi, obok Bagien Biebrzańskich, 

jeden z największych obszarów mokradeł środkowoeuropejskich. Kształtowane przez 

regularne wylewy rzeki, są one uznawane za siedliska  

o największej różnorodności biologicznej w strefie klimatu umiarkowanego. Występuje 

tu 13 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz 12 gatunków 

zwierząt z Załącznika II tej Dyrektywy. 

 Dolina Górnej Narwi PLB 200007 to ostoja ptasia o randze europejskiej E30. Występują̨ 

co najmniej 34 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 16 

gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla: 

cyranka 10%-16% populacji krajowej (C3), krwawodziób 9-11% populacji krajowej (C3), 

co najmniej 7% populacji krajowej (C6) błotniaka łąkowego, 4%-5,5% populacji krajowej 

rycyka (C3) oraz co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków 

                                                           
32 Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, http://crfop.gdos.gov.pl 
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ptaków: błotniak stawowy, cietrzew (PCK), derkacz, dubelt (PCK), kropiatka, rybitwa 

czarna, sowa błotna (PCK), świerszczak, zielonka (PCK); w stosunkowo wysokim 

zagęszczeniu (C7) występuje wodniczka (PCK). 

 

Jakość powietrza 

 

W „Ocenie poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa 

podlaskiego w 2016 roku”33, przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Białymstoku, Gmina Czyże została zaliczona do strefy podlaskiej. Pod kątem 

zawartości dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu strefę zaliczono do klasy A. Pod 

kątem zanieczyszczenia pyłem PM10 oraz benzo(a)pirenem strefa podlaska została 

zaklasyfikowana do klasy A, natomiast dla zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym 

PM2,5 strefa podlaska została zaklasyfikowana do klasy C. O klasyfikacji strefy podlaskiej 

zadecydowały stężenia ze stacji w Łomży, gdzie średnioroczne stężenie wyniosło 26 μg/m3 

przekraczając o 1 μg/m3 wartość dopuszczalną dla roku oraz poziom dopuszczalny dla II fazy o 

6 μg/m3. W Hajnówce wartość średnioroczna przekroczyła wartość dopuszczalną dla II fazy o 2 

μg/m3. W Suwałkach natomiast nie odnotowano przekroczeń wartości dopuszczalnych dla tego 

zanieczyszczenia.  

 

W przypadku Gminy Czyże i zabudowy mieszkalnej oraz obiektów użyteczności 

publicznej emisja do środowiska związana jest z wprowadzeniem do powietrza 

atmosferycznego zanieczyszczeń pyłowych i gazowych pochodzących z instalacji 

wykorzystywanych do celów grzewczych. Jednym z problemów jest tzw. niska emisja 

zanieczyszczeń do powietrza pochodząca z rozproszonych niskich emitorów, najczęściej 

instalacji grzewczych, związana ze stosowaniem paliw o gorszej jakości w paleniskach 

domowych. Problemem w zakresie jakości powietrza jest także ruch drogowy, należałoby 

podjąć działania zmierzające do zastąpienia go w miarę możliwości ruchem rowerowym.  

 

Odsetek osób segregujących odpady (WŚ1) 

 

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych 

gminy. 34 Gminy zapewniają̨ czystość i porządek na swoim terenie i tworzą̨ warunki niezbędne 

do ich utrzymania, a w szczególności obejmują̨ wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie 

gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustanawiają selektywne 

zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: 

papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających 

biodegradacji. 

 

                                                           
33 Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa podlaskiego w 2016 roku, dostępna: 
http://www.wios.bialystok.pl/pdf/ocenastref2016OK%20podlaskie.pdf 
34 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Dz.U. z 2017 r., poz. 1289. 
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Odbiorem odpadów komunalnych w Gminie Czyże zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce. Odpady komunalne są  zbierane w sposób następujący: 

 przeterminowane leki i chemikalia,  

 zużyte baterie i akumulatory, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 zużyte opony, 

 materiały budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, 

 szkło, w tym szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe, 

 metale, 

 tworzywa sztuczne, 

 opakowania wielomateriałowe, 

 papier i tektura, 

 odpady zielone, 

 odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji. 

 
Tabela nr 21 Odsetek osób segregujących odpady (WŚ1) 

lp. miejscowość odsetek osób segregujących odpady 

1 Czyże 2,0% 

2 Hukowicze 15,0% 

3 Kamień 0,0% 

4 Klejniki 6,9% 

5 Kojły 1,0% 

6 Kuraszewo 5,0% 

7 Lady 3,4% 

8 Leniewo 0,0% 

9 Łuszcze 0,0% 

10 Morze 4,1% 

11 Osówka 5,8% 

12 Podrzeczany 1,7% 

13 Rakowicze 0,0% 

14 Sapowo 0,0% 

15 Szostakowo 0,0% 

16 Wólka 4,5% 

17 Zbucz 4,2% 

 średnia dla Gminy Czyże 4,0% 

Źródło: Urząd Gminy Czyże 
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Ilość wykorzystywanych wyrobów azbestowo-cementowych (WŚ2) 

 

Na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 

r., poz. 1232 z późn. zm.) azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla 

środowiska. Po demontażu wyrobów zawierających azbest, powstałe odpady są traktowane 

jako odpady niebezpieczne.35 Łącznie na terenie Gminy Czyże wykorzystywanych jest 3582 ton 

wyrobów azbestowo-cementowych. Pokrycia dachowe azbestowo-cementowe znajdują się w 

1998 budynkach na terenie gminy. Zdecydowana większość pokryć dachowych 

zawierających azbest znajduje się na budynkach gospodarczych. Budynki mieszkalne 

pokryte eternitem stanowią 10% wszystkich budynków pokrytych tym materiałem. Biorąc pod 

uwagę rodzaj pokryć dachowych, to 99% zastosowanych materiałów stanowią płyty faliste 

azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, resztę – 1% pokryć dachowych stanowią 

płyty azbestowo-cementowe płaskie. 36 

 
Tabela nr 22 Ilość wykorzystywanych wyrobów azbestowo-cementowych  
w przeliczeniu na mieszkańca (WŚ2) 

lp. miejscowość 
ilość wykorzystywanych wyrobów 

azbestowo-cementowych  
w przeliczeniu na mieszkańca 

1 Czyże 1,26 

2 Hukowicze 1,41 

3 Kamień 1,37 

4 Klejniki 1,01 

5 Kojły 1,15 

6 Kuraszewo 0,35 

7 Lady 1,10 

8 Leniewo 1,07 

9 Łuszcze 1,38 

10 Morze 1,85 

11 Osówka 1,07 

12 Podrzeczany 0,98 

13 Rakowicze 1,41 

14 Sapowo 1,33 

15 Szostakowo 1,44 

16 Wólka 10,64 

17 Zbucz 1,11 

 średnia dla Gminy Czyże 1,14 

Źródło: Urząd Gminy Czyże 

 

                                                           
35 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. z 2014 r., poz. 
1923. 
36 Uchwała Nr 20.98.2017 Rady Gminy Czyże z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Czyże.  
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Przeprowadzona ocena stopnia pilności usunięcia azbestu wykazała, że:  

 17,3 % zinwentaryzowanych wyrobów zaliczono do I stopnia pilności, czyli wymagają 

natychmiastowego usunięcia, 

 58,8 % zinwentaryzowanych wyrobów zaliczono do II stopnia pilności, czyli wymagana 

jest ponowna ocena stanu w ciągu 1 roku, 

 23,9 % zinwentaryzowanych wyrobów zaliczono do III stopnia pilności, czyli wymagana 

jest ponowna ocena stanu w ciągu 5 lat. 

 

Harmonogram realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Czyże” podzielono na lata 2016-2022 oraz 2023-2032. W pierwszym etapie przewidziano do 

usunięcia 38% zinwentaryzowanych wyrobów azbestowo-cementowych, a w kolejnym – 

pozostałe 62%. 

 

3.11.3. Sytuacja przestrzenno-funkcjonalna 

 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna odgrywa istotną rolę w ocenie komfortu jakości życia 

mieszkańców danego obszaru. Zadaniem samorządu gminy jest zaspokojenie potrzeb lokalnej 

społeczności, a rozwój gminy zależy od umiejętności gospodarowania zasobami i od tego, jak 

władze gminy będą wykorzystywały swoje mocne strony w tym zakresie.  

 

Infrastruktura społeczna 

 

Infrastruktura społeczna obejmuje zadania z zakresu oświaty, ochrony zdrowia, pomocy 

społecznej, kultury i sportu, niezbędne do funkcjonowania lokalnej społeczności. Potrzeby 

edukacyjne mieszkańców w zakresie szkolnictwa realizowane są przez Szkołę Podstawową w 

Czyżach. Analiza liczby dzieci chętnych do udziału w zajęciach dodatkowych pokazała, że 

istnieje potrzeba prowadzenia dodatkowych zajęć dla uczniów. Opieka przedszkolna 

zapewniona jest przez oddział przedszkolny dla 3- i 4-latków w ramach Szkoły Podstawowej w 

Czyżach. 

 

Jednym z celów polityki społecznej realizowanej przez Gminę Czyże jest stworzenie 

warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny oraz ukierunkowywaniu osób i rodzin do 

prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Kierunki działań, spójnych z działaniami 

zaplanowanymi w ramach programu rewitalizacji, obejmują między innymi pomoc 

w zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży, tworzenie sytemu edukacji 

i wspierania rodziny oraz tworzenie warunków do organizowania aktywnego wypoczynku 

dla rodzin, a także zapewnienie opieki nad osobami starszymi. 

 

Organizacją życia kulturalnego w Gminie Czyże zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury  

w Czyżach oraz wchodząca w jego skład Biblioteka Publiczna. Nadrzędnym celem Gminnego 

Ośrodka Kultury jest stworzenie mieszkańcom gminy możliwości korzystania z różnych form 

życia kulturalnego.  
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W swojej ofercie programowej GOK oferuje działania, które służą integracji 

społeczeństwa i adresowane są dla jak najszerszej liczby mieszkańców poprzez uwzględnienie 

ich oczekiwań. Kolejnym celem jest rozpropagowanie Gminy Czyże i jej kulturowego 

dziedzictwa poprzez organizację imprez o szerszym zasięgu. Gminny Ośrodek Kultury 

podejmuje też działania stwarzające ofertę dla przybywających turystów, zwłaszcza podczas 

miesięcy wakacyjnych. Na terenie Gminy Czyże funkcjonują następujące zespoły artystyczne: 

zespół folklorystyczny Czyżowianie z Czyż, zespół śpiewaczo-obrzędowy „Niezabudki” z 

Kuraszewa, zespół muzyczno-folklorystyczny „Wierasy” oraz grupa wokalna „Czajka” z Morza. 

Ważną sferą współczesnej działalności ośrodka są wydarzenia kulturalne: 

 „Kupalinka” – Festyn z Obrzędem Świętojańskim nad zbiornikiem wodnym w Leniewie, 

którego tradycją są występy zespołów artystycznych i obrzędowych, puszczanie 

wianków na rzece Łoknica, a także stoiska handlowe, palenie ognisk i ludowa zabawa 

taneczna.  

 „Festyn Archeologiczny Zbucz-Grodzisko” - elementem imprezy jest możliwość 

połączenia zwiedzania zabytkowych obiektów archeologicznych z występami zespołów 

folklorystycznych, pokazami dawnych rzemiosł, walkami wojów, kiermaszami 

artystycznymi, konkursami, grami i szeroko rozumianym wypoczynkiem rodzinnym.  

 Festyny „I tam żywuć ludzi” organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem i Muzeum 

Kultury Białoruskiej w Hajnówce od prawie 10 lat przyciągają mieszkańców Gminy Czyże 

i okolic, którzy interesują się folklorem i kulturą muzyczną podlaskich Białorusinów. 

 

Infrastrukturę sportową gminy tworzy wielofunkcyjne boisko sportowe ORLIK przy 

Szkole Podstawowej w Czyżach.  

 

Opiekę zdrowotną dla mieszkańców Gminy Czyże zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej.  
 

Infrastruktura techniczna 

 

Infrastruktura techniczna obejmuje system drogowy, wodociągi i kanalizację, a także 

miejsca przestrzeni wspólnej przeznaczone do rekreacji dla mieszkańców. Na standard  

i jakość zamieszkiwania duży wpływ ma dostępność infrastruktury bytowej. 

 

Układ drogowy 

 

Układ drogowy Gminy Czyże obejmuje następujące drogi:  

 wojewódzkie: nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka – Białowieża, 

 powiatowe:  

1601B Bielsk Podlaski - Klejniki - Tyniewicze Wielkie - Narew,  

1602B Morze - Zbucz - Czyże - Leniewo - Klejniki - Gorodczyno - Janowo - Doratynka - 

droga 1601B,  

1604B dr 1603B - Gorodczyno,  
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1606B Klejniki - Hukowicze,  

1611B Bielsk Podlaski- Widowo- Ogrodniki- Łoknica- Podrzeczany- Czyże,  

1613B droga 1603B - Miękisze - Sapowo - Klejniki,  

1614B Kuraszewo - Lady - Leniewo - Łoknica,  

1615B Podrzeczany - droga 1614B,  

1616B Krzywa - Rakowicze - Osówka - Szostakowo - Nowoberezowo,  

1617B Czyże - Lady  

1620B droga 1618B - Kamień - Kuraszewo - Kojły - Nowoberezowo,  

1621B Kuraszewo - Nowokornino,  

1622B Dubiny - Kotówka - Trywieża - Wólka - Kuraszewo,  

1670B Orla - Krywiatycze - Stary Kornin. 

 gminne: 

107144B Klejniki –Gradoczno 

107155B Klejniki – Lachy 

107221B Kojły- Lady 

107222B Łuszcze-Kuraszewo 

107223B Kuraszewo-Rzepiska 

107224 Tynkowszczyzna -Sapowo 

107225B Klejniki- Lady 

107226B Szostakowo-Stareberezowo 

107227B Osówka – Kojły 

107156B Morze – gr.Tofiłowce 

107157B Morze – kol Grabniak 

107158B Morze – Przyst.PKP 

107159B PKP Morze -Zbucz Grabniak 

107160B Zbucz-Karolina 

107161B Czyże-Srebrna Górka 

107162B Rakowicze- do szosy 

107163B Rakowicze-Podrzeczany 

107164B Osówka – Zbucz 

107165B Czyże – Wypust- Zbucz 

107166B Osówka- Nowoberezowo 

107167B Kojły – Nowokornino 

107168B Kojły – kol Na Seredniej 

107169B Kuraszewo -kol Korniań 

107170B Kuraszewo- kol 

107171B Kuraszewo- kol do Na Siedziaszczym 

107172B Kuraszewo – kol. pod Bujakowszyznę 

107173B Kuraszewo-Bujakowszyzna 

107174B Wólka – ulica 

107175B Usnarszczyzna- Wieżanka 

107176B Podrzeczany – Sapowo 

107177B Sapowo- kol Sapowo 
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107178B Leniewo – ulica 

107179B Leniewo- ulica 

107180B Klejniki- Barani Ług 

107181B Klejniki kol-Podpniska 

107182B Leszczyny- kol Leszczyny 

107183B Leszczyny- ulica 

107184B Hukowicze-Lachy 

107185B Hukowicze-Kożyno 

 

W „Studium” podkreślono, że stan techniczny dróg jest niezadowalający, a do 

najważniejszych zadań należy utrzymanie bezpiecznego stanu technicznego dróg gminnych 

i powiatowych oraz poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie ulic.  

 

Odsetek ludności korzystający z sieci wodociągowej 

 

Atutem Gminy jest prawie pełne jej zwodociągowanie. Długość czynnej sieci 

wodociągowej wynosi 69,3 km. Na koniec 2016 r. funkcjonowały 934 przyłącza do budynków. 

Łącznie dostarczono gospodarstwom domowym 59,4 dam3 wody.  

 
Tabela nr 23 Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej (WF1) 

lp. miejscowość 
odsetek ludności korzystającej z sieci 

wodociągowej 

1 Czyże 100% 

2 Hukowicze 100% 

3 Kamień 90% 

4 Klejniki 94% 

5 Kojły 96% 

6 Kuraszewo 83% 

7 Lady 100% 

8 Leniewo 99% 

9 Łuszcze 78% 

10 Morze 99% 

11 Osówka 100% 

12 Podrzeczany 100% 

13 Rakowicze 94% 

14 Sapowo 23% 

15 Szostakowo 100% 

16 Wólka 100% 

17 Zbucz 98% 

 średnia dla Gminy Czyże 97% 

Źródło: Urząd Gminy Czyże 
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Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej 

 

Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi 9,1 km. Ze zbiorczej sieci 

kanalizacyjnej korzysta 648 osób z terenu gminy. Daje to 15,2% wskaźnik podłączenia do 

zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Oczyszczone ścieki odprowadzone są do rowu melioracyjnego, 

uchodzącego do rzeki Łoknicy. 

 

Gminne obszary przestrzeni publicznej (WF2) 

 

Obszary przestrzeni publicznej to tereny o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjające nawiązywaniu kontaktów 

społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.37  
 

Tabela nr 24 Świetlice wiejskie w Gminie Czyże 

Lp. Miejscowość Właściciel Powierzchnia [m2] Stan techniczny 

1 Czyże Gmina Czyże 211 bardzo dobry 

2 Kamień Gmina Czyże 131 dobry 

3 Klejniki Gmina Czyże 299 bardzo dobry 

4 Kojły Gmina Czyże 124 bardzo dobry 

5 Kuraszewo Gmina Czyże 223 bardzo dobry 

6 Morze Gmina Czyże 69 niedostateczny 

7 Osówka Gmina Czyże 57 dobry 

8 Szostakowo Gmina Czyże 160 niedostateczny 

9 Zbucz Gmina Czyże 62 dobry 

 

Zagospodarowane miejsca wypoczynku i rekreacji w przestrzeni publicznej są istotne  

z punktu widzenia możliwości integracji lokalnej społeczności, w tym między-  

i wewnątrzpokoleniowej. Świetlice wiejskie przeznaczone są do spędzania czasu wolnego, 

rekreacji, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnych społeczności. Stanowią także miejsca 

spotkań, działań na rzecz rozwoju kultury i edukacji. Mogą być miejscem organizacji czasu 

wolnego dla dzieci i młodzieży oraz miejscem spotkań i zebrań starszych mieszkańców wsi. 

Wobec braku wystarczającej liczby świetlic wiejskich i terenów zagospodarowanych  

w centrach miejscowości, istotnym przedsięwzięciem jest zagospodarowanie miejsca 

aktywnego wypoczynku oraz spotkań mieszkańców, a także zagospodarowanie dostępnych 

miejsc na potrzeby osób starszych. W wyniku przeprowadzonej analizy miejsc dogodnych do 

przeprowadzenia przedsięwzięcia wybrano takie, w którym gmina jest właścicielem terenu i 

obiektów oraz będzie istniała możliwość zrealizowania projektu ze względu na aspekty prawno-

organizacyjne, tj. Hukowicze, Szostakowo i Morze. 

 

                                                           
37 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2017 r., poz. 1073  
z późn. zm. 
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3.11.4. Sytuacja techniczna 

 

Stan techniczny budynków jest związany z datą budowy budynków, obowiązujących 

wówczas norm i przepisów, a także z prowadzonymi pracami remontowymi czy 

termomodernizacyjnymi.  

 

Odsetek mieszkań wybudowanych przed 1989 r. (WT1) 

 

Ponad 95% mieszkań w Gminie Czyże zostało wzniesione przed 1989 r.38 Istnieje wobec 

tego konieczność przeglądu technicznego stanu budynków i bieżących remontów, konserwacji 

i prowadzenia procesów kompleksowej termomodernizacji. W trakcie spotkań prowadzonych w 

ramach partycypacji społecznej mieszkańcy wskazywali na konieczność poprawy stanu 

technicznego zarówno budynków mieszkalnych, jak i gospodarczych. Konieczność poprawy 

stanu budynków dotyczy, zdaniem mieszkańców, również budynków użyteczności publicznej 

oraz obiektów zabytkowych. Zły stan techniczny budynków jest w opinii mieszkańców przyczyną 

zanieczyszczenia środowiska, zwłaszcza w obliczu wykorzystywania starych pieców jako źródeł 

ogrzewania i azbestowo-cementowych pokryć dachowych. 

 
Tabela nr 25 Odsetek mieszkań wybudowanych przed 1989 r. (WT1) 

lp. miejscowość odsetek mieszkań wybudowanych przed 1989 r. 

1 Czyże 98% 

2 Hukowicze 97% 

3 Kamień 100% 

4 Klejniki 95% 

5 Kojły 100% 

6 Kuraszewo 97% 

7 Lady 96% 

8 Leniewo 96% 

9 Łuszcze 100% 

10 Morze 100% 

11 Osówka 100% 

12 Podrzeczany 94% 

13 Rakowicze 97% 

14 Sapowo 100% 

15 Szostakowo 100% 

16 Wólka 100% 

17 Zbucz 96% 

 średnia dla Gminy Czyże 97% 

Źródło: Urząd Gminy Czyże 

Lokale komunalne przyznawane są osobom o stosunkowo niskich dochodach, których 

nie stać na wynajęcie bądź kupno własnego mieszkania. W zasobach komunalnych Gminy 

                                                           
38 Dane Banku Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl 
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Czyże znajdują się 2 mieszkania: 

 Czyże 64/1 (poddany termomodernizacji). 

 Klejniki 63 (wymagający remontu). 

 

Zużycie energii na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej  

w budynkach jest istotną częścią łącznego zużycia energii finalnej w gminie. W związku  

z powyższym istnieje znaczny potencjał zaoszczędzenia energii cieplnej w budownictwie 

poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie  

z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony 

środowiska. Jednym z możliwych działań do podjęcia jest termomodernizacja, prowadząca do 

zwiększenia efektywności wykorzystania energii finalnej, a co za tym idzie do zmniejszenia 

emisji gazów cieplarnianych. Przedsięwzięcia termomodernizacyjne obejmują m.in.: 

 ulepszenia, w wyniku których następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię 

dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, albo zmniejszenie 

strat energii pierwotnej;  

 wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku  

z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów 

pozyskania ciepła dostarczanego do budynków, 

 całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie 

wysokosprawnej kogeneracji.39 

 

Zabytki 

 

Na terenie Gminy Czyże znajdują się obiekty dziedzictwa kulturowego. Do rejestru 

zabytków nieruchomych prowadzonego przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Białymstoku wpisane zostały następujące obiekty: 

1. Układ przestrzenny wsi Czyże, nr rej. A-584 z 29.04.1985 r. 

2. Cerkiew prawosławna cmentarna pw. śś. Kosmy i Damiana, dawniej unicka,  

w Czyżach, nr rej. A-100 z 01.04.1977 r. 

3. Cmentarz parafii prawosławnej, nr rej. A-100 z 29.12.1989 r. 

4. Prawosławna kaplica cmentarna pw. Przemienienia Pańskiego w Klejnikach, nr rej. A-

533 z 05.08.2013 r. 

5. Prawosławna kaplica pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Klejnikach, nr rej. A-534 z 

13.08.2013 r. 

6. Cerkiew prawosławna parafialna pw. św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie, nr rej. 

A-104 z 15.05.1998 r. 

7. Cmentarz parafii prawosławnej pw. św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie, nr rej. 

A-104 z 15.05.1998 r. 

8. Kurhan zwany „Kościa Górka” w Kamieniu, nr rej. C-35 z 25.11.1967 r. 

9. Kurhan wczesnośredniowieczny w Kojłach, nr rej. C-39 z 30.11.1970 r. i 25.05.1988 r. 

10. Grodzisko wczesnośredniowieczne zwane „Wały” w Zbuczu, nr rej. C-2  

                                                           
39 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. z 2017 r., poz. 130 z późn. 
zm. 
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z 25.11.1967 r. 

11. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne z groblami w obudowach kamiennych z 

Zbuczu, nr rej. C-3 z 02.12.1968 r. 

12. Cmentarzysko kurhanowe wczesnośredniowieczne w Zbuczu, nr rej. C-38  

z 02.12.1968 r. 

13. Część cmentarzyska wczesnośredniowiecznego z groblami w obudowach kamiennych 

w Zbuczu, nr rej. C-91 z 12.06.2006 r. 

 

   
Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej 
Bogurodzicy w Czyżach 

Cerkiew Św. Antoniego Pieczerskiego  
w Kuraszewie 

Krzyże przydrożne 

 

W gminnej ewidencji zabytków Gminy Czyże w „Gminnym Programie Opieki nad 

Zabytkami Gminy Czyże na lata 2015-2018” 40 ujętych zostało 61 obiektów, z tego 33 to 

zabytkowe domy i zagrody, wybudowane w podlaskim stylu ludowym.  

 
Tabela nr 26 Gminna ewidencja zabytków Gminy Czyże 

Nazwa jednostki urbanistycznej obiekty sakralne zabytkowe domy pozostałe zabytki 

Czyże 5 11 1 

Kamień   1 

Klejniki 5  1 

Kojły 2 1 1 

Kuraszewo 6   

Morze 1 18  

Osówka 1   

Rakowicze  3  

Szostakowo 1   

Zbucz 3   

razem 24 33 4 

Dziedzictwo kulturowe jest istotne dla mieszkańców, a dbałość o zabytki stanowi jeden 

z celów strategicznych rozwoju gminy. Wszystkie cenniejsze obiekty zabytkowe na terenie 

Gminy Czyże objęte są ochroną i wymagają zabiegów i działań charakterystycznych dla 

zespołów zabudowy wsi oraz chronionego krajobrazu naturalnego. Mieszkańcy gminy  

                                                           
40 Uchwała Nr 5.32.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami Gminy Czyże na lata 2015-2018. 
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w ramach partycypacji społecznej wyrażali wolę i chęć zachowania dziedzictwa kulturowego, 

wskazując je jako element budowania tożsamości lokalnej. Jednocześnie  

w „Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami Gminy Czyże na lata 2015-2018” podkreślono 

akcentowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego w dokumentach 

strategicznych gminy, wagę zachowanych obiektów sakralnych o wysokiej wartości kulturowej, 

walory krajobrazowe gminy oraz bogatą i ciekawą historię gminy. 

 

Ludowe zdobnictwo podlaskich domów41 

charakterystyczne dla gminy Czyże może stanowić 

o potencjalne rozwoju turystyki w gminie. Jedną 

ze zdobionych części domu stanowiły naroża  

i okna w formie listew okiennych z ząbkowanym 

wycięciem. Na przełomie XIX i XX w. powszechnie 

zdobiono okiennice. Do najbardziej dekoracyjnych 

części domu należały ganki. Charakterystyczne dla 

wschodniego Podlasia są zdobienia szczytów, 

okien i naroży domów.  

 

3.12. Delimitacja obszaru zdegradowanego 

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz i partycypacji społecznej wyznaczono obszar 

zdegradowany na terenie Gminy Czyże, w których oprócz negatywnych zjawisk społecznych, 

zdiagnozowano występowanie negatywnych zjawisk w co najmniej jednej ze sfer: gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Wykorzystano  

w tym celu następujące, dodatkowe wskaźniki delimitacyjne dla pozostałych sfer:  

WG1 liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 

WG2 liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 

osób w wieku produkcyjnym 

WŚ1 odsetek osób segregujących odpady 

WŚ2 ilość wyrobów azbestowo-cementowych w przeliczeniu na mieszkańca 

WF1 odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej 

WF2 gminne obszary przestrzeni publicznej 

WF3 stan techniczny świetlic wiejskich 

WT1 odsetek mieszkań wybudowanych przed 1989 r. 
 
  

                                                           
41 Szewczyk J., 2008. Ludowe zdobnictwo podlaskich domów. Wydawnictwo Górnoleśne. Białystok. 
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Tabela nr 27 Wartości wskaźników, charakteryzujących sferę gospodarczą, 
środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną Gminy Czyże 

Nazwa jednostki 
urbanistycznej 

WG1 WG2 WŚ1 WŚ2 WF1 WF2 WF3 WT1 

Czyże 15,6 0,6 2,0% 1,26 100% 0,60 b. dobry 98,3% 

Hukowicze 3,4 0,0 15,0% 1,41 100% 0,00 brak 97,4% 

Kamień 9,5 0,0 0,0% 1,37 90% 2,67 dobry 100% 

Klejniki 8,1 0,5 6,9% 1,01 94% 0,74 bardzo dobry 94,9% 

Kojły 3,0 0,0 1,0% 1,15 96% 0,84 bardzo dobry 100% 

Kuraszewo 6,5 0,6 5,0% 0,35 83% 0,80 bardzo dobry 97,1% 

Lady 7,1 3,6 3,4% 1,10 100% 0,00 brak 95,7% 

Leniewo 18,2 3,0 0,0% 1,07 99% 0,00 brak 95,6% 

Łuszcze 11,1 0,0 0,0% 1,38 78% 0,00 brak 100% 

Morze 9,4 2,4 4,1% 1,85 99% 0,46 niedostateczny 100% 

Osówka 6,8 0,0 5,8% 1,07 100% 0,69 dobry 100% 

Podrzeczany 4,5 2,3 1,7% 0,98 100% 0,00 brak 93,8% 

Rakowicze 5,3 0,0 0,0% 1,41 94% 0,00 brak 97,1% 

Sapowo 7,7 7,7 0,0% 1,33 23% 0,00 brak 100% 

Szostakowo 13,5 0,0 0,0% 1,44 100% 2,25 niedostateczny 100% 

Wólka 60,0 0,0 4,5% 10,64 100% 0,00 brak 100% 

Zbucz 7,9 0,0 4,2% 1,11 98% 0,39 dobry 96,4% 

Średnia dla Gminy Czyże 9,3 0,8 4,0% 1,14 97% 0,64 nd. 97,5% 

 

Diagnoza stanu, wsparta wynikami partycypacji społecznej, posłużyła do wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego w Gminie Czyże. Rozmieszczenie przestrzenne obszaru 

zdegradowanego na terenie Gminy Czyże zostało przedstawione na mapie nr 3.  
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Mapa nr  3 Obszar zdegradowany na terenie Gminy Czyże 

 

Opracowanie własne 

 
Tabela nr 28 Liczba mieszkańców i powierzchnia wyznaczonego obszaru 
zdegradowanego 

Lp. 
Nazwa jednostki 
urbanistycznej 

Liczba 
mieszkańców [os.] 

Powierzchnia 
[ha] 

1 Hukowicze 59 713,2 

2 Kamień 49 476 

3 Kojły 147 774,7 

4 Kuraszewo 278 1389,6 

5 Lady 43 216,1 

6 Leniewo 72 583,1 

7 Morze 151 789,7 

8 Osówka 83 496,8 

9 Sapowo 31 217,5 

10 Szostakowo 71 310,4 

11 Wólka 8 411,5 

 Razem 992 6378,6 
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3. Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji i zasięg przestrzenny 

obszaru rewitalizacji 

 

Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się̨ 

szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla 

rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się̨ jako obszar 

rewitalizacji. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz 

zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy, a także może być podzielony na 

podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą̨ wspólnych granic. 

 

Na wyznaczonym obszarze zdegradowanym Gminy Czyże mieszka 46% ludności,  

a powierzchnia obszaru stanowi ponad 47% łącznej powierzchni gminy. Przesłankami wyboru 

obszaru rewitalizacji spośród wyodrębnionych miejscowości gminy, które znajdują się w stanie 

zdegradowanym były: 

 wyniki przeprowadzonej diagnozy stanu oraz badań ilościowych i jakościowych sytuacji 

społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej  

w Gminie Czyże, 

 wyniki partycypacji społecznej, tj. oczekiwania i potrzeby lokalnej społeczności, 

wyrażone w trakcie ankietyzacji i warsztatów,  

 istotność obszaru z punktu widzenia rozwoju lokalnego, 

 zasięg oddziaływania realizowanych projektów na społeczność lokalną, 

 posiadanie infrastruktury do zagospodarowania w miejscowościach gminy,  

 możliwości realizacji przedsięwzięć w wybranych obszarach, tj. odpowiedni potencjał 

obszaru do prowadzenia działań rewitalizacyjnych w sferze społecznej, ale także  

w pozostałych sferach życia społeczno-ekonomicznego gminy. 

 
Tabela nr 29 Liczba mieszkańców i powierzchnia obszaru rewitalizacji 

Lp. Nazwa jednostki urbanistycznej Liczba mieszkańców [os.] Powierzchnia [ha] 

1 Hukowicze 59 414,2 

2 Kuraszewo 278 1082,6 

3 Morze 151 486,7 

4 Szostakowo 71 237,4 

 Razem 559 2220,9 

 Udział 27% 17% 

 

Obszar rewitalizacji obejmuje następujące podobszary: Hukowicze, Kuraszewo, Morze i 

Szostakowo z wyłączeniem terenów leśnych i obszarów trawiastych. Stanowi 17% powierzchni 

gminy, zamieszkiwane przez 27% ludności. Został on wybrany jako najbardziej istotny dla 

rozwoju lokalnego gminy, a jednocześnie wskazywany w ramach partycypacji społecznej przez 

mieszkańców w perspektywie ograniczania sytuacji kryzysowych w gminie  

i mający największy potencjał ożywienia społeczno-gospodarczego.  
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Mapa nr  4 Obszar rewitalizacji Gminy Czyże 

 

 

Ludność obszaru rewitalizacji 

 

W obszarze rewitalizacji mieszka 559 osób. 11% spośród nich to osoby do 17 r.ż.  

W celu umożliwienia im poszerzania zdobywanej wiedzy i rozwoju kompetencji społecznych  

i przedsiębiorczości należy zaplanować działania edukacyjne, które wzmocnią ofertę 

aktywnego spędzania wolnego czasu, ale także umożliwią rozwój zainteresowań osobistych. 

Realizując cel nadrzędny, jakim jest wsparcie rodzin, należy zapewnić miejsca aktywnej 

rekreacji i wypoczynku, a także reintegrację społeczną dla osób w wieku produkcyjnym, którzy 

chcą wracać na rynek pracy. Jednocześnie w obszarze rewitalizacji obserwowana jest 

tendencja wzrostu liczby osób starszych w populacji mieszkańców. Osoby powyżej 65 r.ż. 

stanowią prawie 35% wszystkich mieszkańców obszaru rewitalizacji. Wskaźnik obciążenia 

demograficznego dla obszaru rewitalizacji wynosi 63,4 przy średniej dla gminy na poziomie 

77,8. Pomimo faktu, że wartość wskaźnika dla obszaru rewitalizacji przedstawia się nieco 

bardziej korzystnie, należy podkreślić, iż trend jest wzrostowy. Należy więc podjąć także 

działania skierowane do tej grupy, ponieważ często są to osoby samotne, nieaktywne 

zawodowo, które po zakończeniu pracy zawodowej powinny otrzymać ofertę wsparcia od 

Gminy. W tym celu należy zaplanować działania mające na celu integrację społeczną 

mieszkańców poprzez zapewnienie miejsc integracji i dedykowaną ofertę dla osób starszych, 
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wykorzystującą potencjał gminy. 

 

Problemowy obszar tematyczny: zajęcia edukacyjne dla dzieci, reintegracja społeczna, 

wzrost liczby osób starszych wśród mieszkańców, oferta dla seniorów 

 

Bezrobocie w obszarze rewitalizacji 

 

Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji mieszka 39% łącznej liczby bezrobotnych. 11% 

bezrobotnych z obszaru rewitalizacji nie ukończyło 24 r.ż. 28% spośród wszystkich 

bezrobotnych w obszarze rewitalizacji ma ukończony 55 r.ż. Prawie 62% łącznej liczby 

bezrobotnych mieszkających w graniach obszaru rewitalizacji to osoby długotrwale pozostające 

bez pracy. Wśród osób pozostających bez pracy 50% stanowią osoby  

z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym, co może świadczyć, iż grupę stanowią osoby, 

którym w rodzinie przekazane zostały wzorce bierności. Istotnym problemem Gminy Czyże jest 

występowanie zjawiska bezrobocia ukrytego, które dotyczy głównie indywidualnych 

gospodarstw na wsi. Znaczna część rolników to osoby bierne zawodowo i posiadające niskie 

zdolności zatrudnienia. 

 

Problemowy obszar tematyczny: długotrwale bezrobotni, bezrobocie ukryte 

 

Ubóstwo w obszarze rewitalizacji 

 

3% spośród wszystkich mieszkańców obszaru rewitalizacji korzysta z pomocy 

świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, co stanowi 30% łącznej liczby osób w 

gminie korzystających z pomocy społecznej. Najliczniejszą grupę beneficjentów GOPS 

stanowią osoby niepracujące oraz bezrobotne bez prawa do zasiłku, tj. charakteryzujące się 

niskim poziomem dochodów rodziny ubogie i dotknięte bezrobociem. Pochodzące z nich dzieci, 

z racji niedoborów materialnych w domu, korzystały ze wsparcia w formie dożywiania  

w szkołach. Wobec powyższego istnieje konieczność wsparcia mieszkańców obszaru 

rewitalizacji zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie pokonywania bieżących 

problemów osobistych, rodzinnych, oraz zwiększaniu kompetencji rodzicielskich w rodzinach 

dysfunkcyjnych.  

 

Problemowy obszar tematyczny: zagrożenie wykluczeniem społecznym, obniżający się 

poziom życia rodzin, głównie z powodu braku pracy 

 

Bezpieczeństwo w obszarze rewitalizacji 

 

Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji odnotowano 4 przypadki wykroczeń w ruchu 

drogowym oraz jedną „Niebieską Kartę”. Nie jest to najbardziej istotny problem w gminie, 

niemniej jednak powoduje konieczność wsparcia rodzin w przezwyciężaniu problemów, z 
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którymi się borykają. 

 

Edukacja w obszarze rewitalizacji 

 

26% dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Czyżach mieszka w obszarze 

rewitalizacji. W zajęciach dodatkowych, organizowanych w szkole, bierze udział 20% wszystkich 

dzieci mieszkających w obszarze rewitalizacji. Potrzeba prowadzenia dodatkowych zajęć dla 

uczniów wynika z konieczności wyrównywania ich szans rozwojowych w zakresie rozwoju 

kompetencji społecznych, tj. komunikacji, pracy zespołowej, asertywności, wrażliwości wobec 

osób niepełnosprawnych i radzenia sobie ze stresem oraz przedsiębiorczości, tj. świadomości 

swoich mocnych i słabych stron i gotowości do samodzielnego rozwiązywania problemów oraz 

proponowania aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.  

 

Problemowy obszar tematyczny: zajęcia dodatkowe dla dzieci 

 

Aktywność społeczna w obszarze rewitalizacji 

 

Na podstawie analizy frekwencji wyborczej w Gminie Czyże można stwierdzić, że istnieje 

potencjał do rozwoju kapitału społecznego gminy. Średnia frekwencja wyborcza w obszarze 

rewitalizacji jest wyższa aniżeli dla całej gminy. Potencjałem rozwoju aktywności społecznej 

może także być liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych i funkcjonujących w 

obszarze rewitalizacji (2 spośród 5 działających w gminie). Jednocześnie obserwowane 

zjawisko niskiego poziomu uczestnictwa w życiu kulturalnym gminy wynika ze stosunkowo 

niskiej dostępności miejsc integracji społecznej. Konieczne jest w tym celu prowadzenie działań 

rewitalizacyjnych w kierunku zagospodarowania przestrzeni wspólnych dla integracji 

społecznej, w tym dzieci i młodzieży oraz osób starszych, a także aktywności kulturalnej i 

sportowej mieszkańców.  

 

Problemowy obszar tematyczny: stosunkowo niska aktywność społeczna, 

niewystarczająca oferta miejsc rekreacji dla mieszkańców 

 

Aktywność gospodarcza w obszarze rewitalizacji 

 

Miernikiem przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji może być chęć 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 16% firm zgłoszonych w rejestrze Regon 

prowadzi działalność gospodarczą w obszarze rewitalizacji. 37% nowych podmiotów 

gospodarczych zostało zarejestrowanych w obszarze rewitalizacji. Wskazuje to na konieczność 

prowadzenia działań w zakresie ożywienia społeczno-ekonomicznego obszaru. Stymulowanie 

rozwoju przedsiębiorczości oraz różnicowanie prowadzonej na obszarach wiejskich działalności 

gospodarczej są postrzegane jako istotne wyzwania rozwojowe gminy. Możliwości ożywienia 
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gospodarczego gminy w zakresie walorów turystycznych nie są wystarczająco wykorzystane. 

Potencjalnym rozwiązaniem jest prowadzenie działalności  

w zakresie agroturystyki oraz wykorzystanie w tym celu potencjału, jaki niosą ze sobą tereny 

zieleni urządzonej, drewniana zabudowa w stylu ludowym podlaskim w połączeniu z dobrym 

jakościowo systemem komunikacji w Gminie. Biorąc pod uwagę bliskość Bielska Podlaskiego i 

Hajnówki, gmina mogłaby się stać miejscem rozwoju turystyki rowerowej i wygenerować w ten 

sposób nowe miejsca pracy w obsłudze i drobnej działalności usługowej.  

 

Problemowy obszar tematyczny: niewystarczająco wykorzystany potencjał turystyczny 

 

Jakość środowiska w obszarze rewitalizacji 

 

W obszarze rewitalizacji wykorzystywane są 

563 tony pokryć dachowych azbestowo-cementowych, 

co stanowi 24% wszystkich wyrobów w gminie. Ma to 

negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Brak jest 

szerszego wykorzystania walorów przyrodniczych i 

krajobrazowych gminy jako czynnika rozwoju turystyki 

na obszarze chronionego krajobrazu Dolina Narwi. 

Wynika to z braku odpowiedniej infrastruktury, tj. 

komunikacyjne ciągi pieszo-rowerowe oraz braku miejsc do rekreacji w poszczególnych 

miejscowościach. W zakresie ochrony powietrza najbardziej uciążliwymi, szczególnie w okresie 

zimowym, są domowe piece (opalane węglem). Źródłem niskiej emisji w obszarze rewitalizacji 

jest również transport drogowy. W celu eliminacji zanieczyszczenia powietrza konieczne jest 

podjęcie działań zmierzających do modernizacji budynków oraz poprawy funkcjonalności ruchu 

pieszego i kołowego w obszarze rewitalizacji.  

 

Problemowy obszar tematyczny: nagromadzenie wyrobów azbestowo-cementowych, 

niska emisja 

 

Funkcjonalność przestrzeni w obszarze rewitalizacji 

 

W obszarze rewitalizacji zauważalna jest niewystarczająca liczba zagospodarowanych 

miejsc przeznaczonych do aktywnego spędzania wolnego czasu, który jest postrzegany przez 

lokalne społeczeństwo jako bardzo ważny czynnik określający standard życia. Place zabaw, 

miejsca do rozwijania kultury i poszanowania tradycji podniosą jakość przestrzeni publicznej 

Gminy Czyże, a co z tym związane będą stanowiły istotną przesłankę do rozwoju agroturystyki, 

a także będą czyniły gminę miejscem atrakcyjnym dla nowych mieszkańców.  

 

 

 

Potencjałem rozwoju agroturystyki w gminie może być turystyka rowerowa  
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i wykorzystanie już istniejących szlaków: 

 Szlak Prawosławnych Świątyń, promujący kulturę 

prawosławia na Północnym Podlasiu.  

 Czerwony szlak rowerowy, prowadzący zarówno 

przez puszczańskie dzikie ostępy, jak  

i obszary otwarte, o pełnym uroku, wiejskim krajobrazie, 

z dobrze zachowaną architekturą drewnianą. 

 Edukacyjna Ścieżka Archeologiczna m.in. kurhany, 

cmentarzyska czy grodzisko wczesnośredniowieczne.  

 Rowerowy Białowieski Szlak Transgraniczny, 

ukazujący piękno starych cerkwi, kapliczek  

i cmentarzy.  

 Podlaski Szlak Kulturowy „Drzewo i Sacrum”, 

pokazujący piękno drewnianej architektury oraz 

najciekawszych i najbardziej wartościowych 

turystycznie miejsc znajdujących się w powiatach 

bielskim i hajnowskim. Na terenie Gminy Czyże 

Podlaski Szlak Kulturowy „Drzewo i Sacrum” 

przebiega przez następujące miejscowości: 

Rakowicze, Czyże, Zbucz, Morze, Leniewo, 

Kuraszewo.  

 

W gminie następuje poprawa stanu technicznego dróg, należy zintensyfikować prace 

remontowe w tym zakresie. W trakcie spotkań mieszkańcy podkreślali konieczność poprawy 

stanu technicznego zarówno budynków mieszkalnych, jak i gospodarczych, a także 

użyteczności publicznej i zabytkowych. Niedostateczny stan techniczny budynków jest 

przyczyną zanieczyszczenia środowiska zwłaszcza w obliczu wykorzystywania starych pieców 

jako źródeł ogrzewania i azbestowo-cementowych pokryć dachowych. 

 

Problemowy obszar tematyczny: niedostatek miejsc rekreacji i wypoczynku, 

niedostateczne wykorzystanie możliwości turystyki rowerowej, niezadowalająca jakość 

infrastruktury drogowej 

 

Istotność z punktu widzenia rozwoju lokalnego 

 

Obszar rewitalizacji pełni funkcje mieszkaniowe, rekreacyjne i handlowo-usługowe.  

Z punktu widzenia rozwoju lokalnego gminy jest obszarem, w którym powinny zostać podjęte 

działania rewitalizacyjne we wszystkich sferach życia gminy, tj. społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. W obszarze rewitalizacji znajdują się 

obiekty, które mogą zostać z powodzeniem wykorzystane do prowadzenia procesu rewitalizacji 

w Gminie Czyże.  
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Świetlica w Szostakowie Świetlica w Morzu Dawny punkt skupu mleka w Hukowiczach 

 

Hukowicze, Kuraszewo, Szostakowo i Morze zostały wskazane przez mieszkańców  

w trakcie partycypacji społecznej jako miejsca, w których pożądane jest prowadzenie procesu 

rewitalizacji. Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi obszaru rewitalizacji jest możliwość 

wykorzystania potencjału przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego Gminy w kierunku rozwoju 

agroturystyki.  
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4. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 

 

Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji jest zgodna z wizją rozwoju Gminy 

Czyże i przyjmuje następujące brzmienie: 

 

 

Obszar rewitalizacji zapewnia dobre warunki życia obecnym i nowym mieszkańcom 

oraz atrakcyjną i zadbaną przestrzeń publiczną, w którym wszyscy mieszkańcy mogą 

rozwijać swoje zainteresowania. Jest to obszar, w którym rozwija się turystyka, 

tradycyjne formy budownictwa oraz rolnictwo. 
 

 

Tak sformułowana wizja będzie realizowana przez dwa główne cele strategiczne oraz 

odpowiadające im kierunki działań i konkretne zadania, stanowiące odpowiedź na diagnozę 

stanu, wyniki partycypacji społecznej i potrzeby rewitalizacyjne, zgłaszane przez mieszkańców.  

 

Działania rewitalizacyjne ukierunkowane będą na wspieranie integracji społecznej oraz 

włączenie społeczne, pozwalające zmniejszać problem bezrobocia i ubóstwa. Obszar 

rewitalizacji będzie miejscem zapewniającym mieszkańcom atrakcyjne warunki do życia, 

aktywności społecznej i zawodowej oraz integracji. Poprawa jakości życia mieszkańców 

obszaru rewitalizacji pozytywnie wpłynie na całą społeczność gminy. Zakładana organizacja 

przestrzeni publicznych powinna zachęcić wszystkie grupy społeczne, tj. rodziny, dzieci 

i młodzież, seniorów, osoby niepełnosprawne do budowania więzi społecznych i aktywności 

społecznej mieszkańców poprzez udział w formach aktywności proponowanych na terenie 

gminy, tj. imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne. 

 

W sferze gospodarczej nastąpi wzrost przedsiębiorczości mieszkańców. W sferze 

środowiskowej gmina będzie dążyła do jakościowej poprawy terenów zielonych  

i rekreacyjnych oraz przechodzenia w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej na 

zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy dwutlenkiem węgla. W sferze 

przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej gmina będzie cechowała się wysokiej jakości 

strukturą przestrzenną, dbałością o dziedzictwo kulturowe, w tym poprzez wykorzystanie atutów 

mniejszości narodowej, tworzenie nowych standardów kompetencji kulturowych dla ochrony 

środowiska oraz promowanie racjonalnego gospodarowania zasobami i wdrażanie 

odnawialnych źródeł energii. Odnowione obszary będą atrakcyjne dla mieszkańców  

i podmiotów gospodarczych, a odnowiona przestrzeń i infrastruktura będzie stanowiła podstawę 

do podejmowania działań, zmierzających do poprawy estetyki pozostałych obszarów gminy. 
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5. Cele rewitalizacji i kierunki działań 

 

Głównym celem prowadzenia procesu rewitalizacji jest społeczne i gospodarcze 

ożywienie zdegradowanych obszarów Gminy Czyże z jednoczesną poprawą sytuacji 

środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. W oparciu o przeprowadzoną 

diagnozę stanu w zakresie sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej i technicznej, a także z wykorzystaniem wniosków i postulatów zebranych  

w ramach partycypacji społecznej w formie ankietyzacji i warsztatów w celu wyznaczenia 

obszaru rewitalizacji oraz ustalenia hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych  

i uwzględnieniu celów i kierunków wyznaczonych w dokumentach programowych Gminy 

wyznaczone zostały cele rewitalizacji. Cele rewitalizacji, stanowiące odpowiedź na problemy 

zidentyfikowane przy opracowaniu diagnozy i będące przełożeniem wizji stanu obszaru po 

rewitalizacji oraz wynikiem aktywnej partycypacji społecznej, zostały zdefiniowane  

w niniejszym „Programie” jako:  

I. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społecznego. 

II. Atrakcyjne miejsce zamieszkania i rekreacji. 

 

Uwzględniając postulat spójności działań, programowanie rewitalizacji jest 

komplementarne z planowaniem przestrzennym i gminną polityką społeczną, a także  

z zadaniami z zakresu edukacji, sportu oraz z polityką kulturalną gminy. Postawione cele 

stanowią przełożenie wizji we wszystkich kluczowych obszarach tematycznych i obejmujących 

rozwój społeczny, przestrzenny i gospodarczy na obszarze rewitalizacji, a także wspierającym 

dążenie do polepszenia warunków w pozostałych obszarach gminy. Każdemu z celów 

rewitalizacji przyporządkowano kierunki działań, umożliwiające osiągnięcie pożądanych 

efektów w zakresie rozwiązywania problemów w sferze społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. 

 

I. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społecznego 

 

1. Rozwój dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie oferty edukacyjnej, sportowej  

i kulturalnej. 

2. Rozwój przedsiębiorczości oparty na wykorzystaniu potencjału rolniczego  

i turystycznego.  

3. Wykorzystanie infrastruktury do wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych. 

4. Motywowanie i wspieranie mieszkańców do podejmowania działań na rzecz lokalnej 

społeczności. 

5. Budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe i historyczne,  

w szczególności wykorzystanie atutów mniejszości narodowej. 

6. Zapewnienie oferty dla osób dorosłych w ramach aktywnego i wspólnego spędzania 

wolnego czasu. 
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II. Atrakcyjne miejsce zamieszkania i rekreacji 

 

1. Poprawa stanu technicznego i jakości wyposażenia obiektów użyteczności publicznej. 

2. Poprawa jakości infrastruktury i wyposażenia obiektów kulturalnych, sakralnych, 

sportowych i turystycznych. 

3. Tworzenie przestrzeni wspólnych, miejsc do spotkań, umożliwiających integrację 

mieszkańców i wzmacnianie spójności społecznej poprzez m.in. zagospodarowanie 

terenów zielonych, tworzenie terenów zieleni urządzonej, placów zabaw, siłowni 

plenerowych, miejsc spotkań i świetlic wiejskich. 

4. Poprawa jakości systemu komunikacyjnego. 

 

Zależności pomiędzy zdiagnozowanymi problemami a postawionymi celami  

i zdefiniowanymi kierunkami działań rewitalizacyjnych w Gminie Czyże zostały przedstawione 

w tabeli nr 30. Wskazano, które z kierunków działania odpowiadają na problemy i potrzeby 

gminy w zakresie rewitalizacji. Dla każdego ze zdiagnozowanych problemów zaadresowano 

odpowiedni kierunek działań rewitalizacyjnych, a dla większości problemów adekwatne są 

kierunki działań z różnych celów rewitalizacji, co umożliwia podjęcie kompleksowej interwencji. 

 
Tabela nr 30 Cele i kierunki działań stanowiące odpowiedź na problemy zidentyfikowane  
w obszarze rewitalizacji 

Problemowy obszar tematyczny /  

Kierunek działań 
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 II.1 II.2 II.3 II.4 

zajęcia edukacyjne dla dzieci X    X  X    

reintegracja społeczna  X X X X X X   X  

obniżający się poziom życia rodzin X X X X X X   X  

wzrost liczby osób starszych wśród 
mieszkańców 

  X X X X   X  

oferta dla seniorów   X X X X X  X  

długotrwale bezrobotni  X X    X X X X 

bezrobocie ukryte X X X    X X X X 

zagrożenie wykluczeniem 
społecznym 

X X X X X X   X  

stosunkowo niska aktywność 
społeczna 

X X X X X X   X  

niewystarczająca oferta miejsc 
rekreacji dla mieszkańców 

  X X X X X X X  

niewystarczająco wykorzystany 
potencjał turystyczny 

 X  X X   X  X 

niedostateczne wykorzystanie 
możliwości turystyki rowerowej  

 X  X X   X  X 

niezadowalająca jakość 
infrastruktury drogowej 

 X      X  X 

  



                   
 

 

 
 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże 

 

 

 

 

68 | S t r o n a  

6. Lista planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych wraz z harmonogramem realizacji 

 

Rewitalizacja to narzędzie społecznego i gospodarczego ożywiania obszarów 

zdegradowanych, a wynikiem działań, mających na celu wyprowadzenie obszarów ze stanu 

kryzysowego, powinien być rozwój kapitału społecznego na rewitalizowanym obszarze. Istotne 

jest więc podejmowanie działań aktywizujących i sprzyjających budowaniu tożsamości 

lokalnej i tworzeniu więzi międzyludzkich. Silne poczucie tożsamości i więzi daje pozytywne 

efekty zarówno w kontaktach międzyludzkich, prowadzących do działań na rzecz lokalnej 

społeczności, ale także w sferze przestrzeni publicznej, wyrażające się podejmowaniem 

inicjatyw na rzecz poprawy jakości otoczenia, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i 

zmniejszenia poziomu wykluczenia społecznego.  

 

W niniejszym „Programie” zaplanowane zostały projekty zintegrowane, rozumiane jako 

sekwencje powiązanych ze sobą działań, mających na celu wyprowadzenie obszarów 

zdegradowanych ze stanów kryzysowych, łączące aspekty społeczne z przedsięwzięciami 

infrastrukturalnymi jako zapewniającymi całościowe podejście do procesu rewitalizacji Gminy 

Czyże. Kompleksowość ujęcia projektów zapewni osiągnięcie trwałych efektów rewitalizacji, 

przyczyniających się do odnowy i rozwoju obszaru, a w konsekwencji także jego otoczenia. 

Każdy z interesariuszy posiadał możliwość zgłaszania projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych do ujęcia w „Programie”. Założenia niniejszego „Programu” będą realizowane 

poprzez konkretne projekty rewitalizacyjne.  

 

Lista podstawowych projektów rewitalizacyjnych nie stanowi zamkniętego katalogu 

działań, ale będzie podlegała corocznemu monitoringowi i aktualizacji, w tym także  

w szczególności w odniesieniu do harmonogramu realizacji projektów i możliwości pozyskania 

finansowania z różnych źródeł. Zestawienie projektów stanowi tzw. indykatywną listę projektów 

kluczowych. Indykatywny charakter list oznacza, iż podane w nich informacje dotyczące 

poszczególnych projektów mają charakter orientacyjny, są odzwierciedleniem najlepszej wiedzy 

w momencie tworzenia listy. Dopuszczalne są więc modyfikacje zakresu projektów, wartości 

i harmonogramu, a realizacja poszczególnych zadań będzie uzależniona od możliwości 

finansowych podmiotów i instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie. 

 

Cele rewitalizacji nie powinny być rozpatrywane rozłącznie, gdyż mają charakter 

komplementarny, a ich realizacja w ramach projektów zintegrowanych umożliwi zrealizowanie 

wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji. W zamierzeniach zaplanowane działania 

wspierają dążenie do spójności społecznej obszaru rewitalizacji, ale także całego obszaru 

Gminy Czyże.  
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Projekt nr 1: NOWOCZESNA I INNOWACYJNA SZKOŁA W CZYŻACH 

Sfera Społeczna 

Podmioty realizujące Gmina Czyże 

Zakres zadań Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej poprzez: 

 realizację nowoczesnych programów podnoszących kompetencje 
kluczowe i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie 
matematycznym i naukowo-technicznym, umiejętności uczenia się, 
kompetencji społecznych, inicjatywy i przedsiębiorczości, 

 zajęcia poznawczo matematyczne z wykorzystaniem metody 
eksperymentu oraz nowoczesnych technik edukacyjnych, 

 zajęcia poznawczo-przyrodnicze z wykorzystaniem metody 
eksperymentu oraz nowoczesnych technik edukacyjnych, 

 doposażenie szkolnej pracowni biologicznej, geograficznej, 
chemicznej i fizycznej, 

 szkolenie metodyczne dla nauczycieli w zakresie m.in. 
psychologicznych uwarunkowań uczenia się, technik wspomagających 
kształotowanie kompetencji kluczowych, twórczego rozwiązywania 
problemów, wykorzystania nowoczesnych narzędzi cyfrowych w 
procesie kształcenia, rozwoju indywidualnego warsztatu zawodowego 
nauczycieli. 

Beneficjenci Mieszkańcy obszaru rewitalizacji 

Lokalizacja Czyże 64, Szkoła Podstawowa, dz.ew. nr 485 

Szkoła mieści się poza obszarem rewitalizacji, jednak ze względu na fakt, że jest 
to jedyna placówka oświatowa w Gminie Czyże, projekt będzie realizowany  
w Szkole Podstawowej w Czyżach. 

Szacowana wartość 583 149 zł 

Okres realizacji 2017-2019 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020, działanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości 
oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na 
rozwój kompetencji kluczowych, środki własne gminy 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowanymi rezultatami powadzonych działań będzie: 

 podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, 
 zwiększenie oferty edukacyjnej, 
 rozwijanie kompetencji nauczycieli, 
 zwiększenie poziomu integracji uczniów. 

Wskaźniki produktu: liczba wspartych obiektów infrastruktury [szt.] 

liczba dzieci biorących udział w zajęciach dodatkowych [os.] 

Spójność z celami  
i kierunkami rewitalizacji 

I. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społecznego 

I.1. Rozwój dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie oferty edukacyjnej, 
sportowej i kulturalnej. 

I.3. Budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe  
i historyczne, w szczególności wykorzystanie atutów mniejszości 
narodowej 

II. Atrakcyjne miejsce zamieszkania i rekreacji 

II.1. Poprawa stanu technicznego i jakości wyposażenia obiektów 
użyteczności publicznej. 

Powiązanie z projektami 
rewitalizacyjnymi 

Projekt nr 2: Stypendia dla najlepszych uczniów 
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Projekt nr 2: STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW 

Sfera Społeczna 

Podmioty realizujące Gmina Czyże 

Zakres zadań Opracowanie i wdrożenie systemu stypendialnego dla uczniów 
osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce. 

Opracowanie i wdrożenie systemu stypendialnego dla uczniów 
osiągających wyniki sportowe. 

Celem jest wspieranie najlepszych uczniów, kształtowanie aktywnej 
postawy społecznej dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań, 
inspirowanie do działań pozostałych uczniów poprzez popularyzowanie 
pozytywnych wzorców zachowań.  

Beneficjenci Mieszkańcy obszaru rewitalizacji 

Lokalizacja Obszar rewitalizacji 

Szacowana wartość 4 400 zł 

Okres realizacji 2018-2019 

Potencjalne źródła 
finansowania 

środki własne gminy 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowanymi rezultatami powadzonych działań będzie: 

 poprawa wyników w nauce dzieci i młodzieży,  
 rozwój kompetencji społecznych, 
 wzrost poziomu edukacji, 
 wzrost zainteresowania zajęciami pozaszkolnymi. 

Wskaźniki produktu: liczba dzieci, które otrzymują stypendium [os.] 

Spójność z celami  
i kierunkami rewitalizacji 

I. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społecznego 

I.1. Rozwój dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie oferty edukacyjnej, 
sportowej i kulturalnej. 

Powiązanie z projektami 
rewitalizacyjnymi 

Projekt nr 1: Nowoczesna i innowacyjna szkoła w Czyżach 

 

 

Projekt nr 3: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ 

Sfera Społeczna 

Podmioty realizujące Gmina Czyże, Gmina Narew, Fundacja Aktywizacja 

Zakres zadań Zwiększenie aktywności zawodowej i reintegracja społeczna 
niepracujących kobiet i mężczyzn poprzez kompleksowe wsparcie 
realizowane w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji. 

Indywidualna ścieżka reintegracji zostanie wypracowana poprzez wywiad 
środowiskowy, diagnozę psychologiczną i bilans kompetencji. 

Każdy uczestnik będzie pod opieką mentora-pracownika socjalnego. 

Warsztaty rozwoju umiejętności psychospołecznych, grupy wsparcia, 
spotkania z psychologiem, poradnictwo psychologiczne. 

Kursy zawodowe zakończone certyfikatem. 

Warsztaty nt. aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne pośrednictwo 
pracy, staż zawodowy, umożliwiający zdobycie doświadczenia 
zawodowego i umiejętności adaptacji w miejscu pracy. 

Włączenie osób bezrobotnych, powyżej 30 r.ż. 
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Projekt nr 3: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób powyżej 50 r.ż., kobiet, 
niepełnosprawnych i osób o niskich kwalifikacjach zawodowych. 

Działania towarzyszące w ramach POPŻ 2014-2020. 

Beneficjenci Mieszkańcy obszaru rewitalizacji 

Lokalizacja Czyże 98, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dz.ew. 420 (biuro 
projektu) 

Szostakowo, Dzienny Dom Pobytu, dz.ew. 124/1 

Hukowicze, Klub Integracji Społecznej, dz.ew. 304/3 

Szacowana wartość 367 000 zł 

Okres realizacji 2017-2018 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020, działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie 
kapitału społecznego, środki własne gminy 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowanymi rezultatami powadzonych działań będzie: 

 aktywizacja społeczna i zawodowa, 
 włączenie społeczne osób wykluczonych i zagrożonych ubóstwem, 
 budowanie gospodarki opartej na wiedzy, 
 wzrost poczucia własnej wartości, 
 zmniejszenie poziomu bezrobocia. 

Wskaźniki produktu: liczba osób objętych wsparciem w programie [os.] 

Spójność z celami  
i kierunkami rewitalizacji 

I. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społecznego 

I.2. Rozwój przedsiębiorczości z wykorzystaniem potencjału rolniczego i 
turystycznego. 

Powiązanie z projektami 
rewitalizacyjnymi 

Projekt nr 4: Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych 

 

 

Projekt nr 4: DOM DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH 

Sfera Społeczna, przestrzenno-funkcjonalna 

Podmioty realizujące Gmina Czyże 

Zakres zadań Adaptacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Szostakowie42  
i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zakup niezbędnych elementów wyposażenia na potrzeby zajęć dla osób 
starszych, tj. krzesła, stoły, tablice, pomoce podręczne, itp. 

Miejsce realizacji projektu nr 3 „Razem możemy więcej”. 

Organizacja miejsca do wspólnych spotkań mieszkańców. 

Przeciwdziałanie izolacji i samotności osób starszych. 

Integracja międzypokoleniowa. 

Aktywne spędzanie czasu, rozwijanie zainteresowań oraz nabywanie 
umiejętności, które pozwolą na reaktywację społeczną osób starszych. 

Wsparcie osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu w miejscu 
zamieszkania. 

                                                           
42 Przed podjęciem prac należy przeprowadzić inwentaryzację budynków pod kątem występowania chronionych 
gatunków ptaków i nietoperzy. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków i nietoperzy, termin 
i sposób wykonania prac należy dostosować do ich okresów lęgowych i rozrodczych lub jeżeli nie będzie to możliwe 
uzgodnić dalszy tryb postępowania z RDOŚ. 
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Projekt nr 4: DOM DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH 

Beneficjenci Mieszkańcy obszaru rewitalizacji 

Lokalizacja Szostakowo, dz.ew. nr 124/1 

Szacowana wartość 350 000 zł 

Okres realizacji 2019-2020 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020, działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie M07 – 
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie - 
Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług 
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej 
infrastruktury, Rządowy Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020, 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, środki własne gminy 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowanymi rezultatami powadzonych działań będzie: 

 odnowienie budynku, 
 nadanie nowych funkcji społecznych poprzez wzbogacenie oferty dla 

starzejącej się społeczności mieszkańców obszaru rewitalizacji, a 
także przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych,  

 nadanie nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych poprzez 
organizowanie zajęć dla seniorów, 

 wzmocnienie więzi społecznych, 
 integracja międzypokoleniowa, 
 kształtowanie postaw społecznych i budowanie tożsamości 

kulturowej,  
 wzrost poczucia własnej wartości mieszkańców. 

Wskaźniki produktu: liczba obiektów, którym nadano nowe funkcje [szt.] 

Spójność z celami  
i kierunkami rewitalizacji 

I. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społecznego 

I.3. Wykorzystanie infrastruktury do wsparcia osób starszych  
i niepełnosprawnych. 

I.4. Motywowanie i wspieranie mieszkańców do podejmowania działań na 
rzecz lokalnej społeczności. 

I.5. Budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe  
i historyczne, w szczególności wykorzystanie atutów mniejszości 
narodowej. 

I.6. Zapewnienie oferty dla osób dorosłych w ramach aktywnego  
i wspólnego spędzania wolnego czasu. 

II. Atrakcyjne miejsce zamieszkania i rekreacji 

II.1. Poprawa stanu technicznego i jakości wyposażenia obiektów 
użyteczności publicznej. 

Powiązanie z projektami 
rewitalizacyjnymi 

Projekt nr 3: Razem możemy więcej 

Projekt nr 5: Klub Integracji Społecznej 

 

 

Projekt nr 5: KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

Sfera Społeczna, przestrzenno-funkcjonalna 

Podmioty realizujące Gmina Czyże 
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Projekt nr 5: KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

Zakres zadań Adaptacja istniejącego budynku punktu skupu mleka43 wraz z nadaniem 
nowych funkcji społecznych: 

✓ udzielenie pomocy osobom / rodzinom w odbudowywaniu i 
podtrzymaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności 
lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu 
kwalifikacji zawodowych; 

✓ minimalizowanie skutków bezrobocia; 

✓ promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej; 

✓ przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia np. w ramach 
prac społecznie użytecznych; 

✓ przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 

✓ pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia. 

Modernizacja i przebudowa obiektu, budowa łazienki, ocieplenie budynku, 
zakup elementów wyposażenia, tj. stoły, krzesła, tablice, itp. 

Miejsce realizacji Programu aktywności społecznej, mającego na celu 
zwiększenie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej.  

Organizacja miejsca do wspólnych spotkań mieszkańców. 

Beneficjenci Mieszkańcy obszaru rewitalizacji i Gminy Czyże 

Lokalizacja Hukowicze, dz.ew. nr 304/3 

Szacowana wartość 258 000 zł 

Okres realizacji 2018-2019 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020, działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie M07 – 
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie - 
Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług 
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej 
infrastruktury, Rządowy Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020, 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, środki własne gminy 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowanymi rezultatami powadzonych działań będzie: 

 odnowienie budynku, 
 nadanie nowych funkcji społecznych poprzez wzbogacenie oferty dla 

starzejącej się społeczności mieszkańców obszaru rewitalizacji, a 
także przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych,  

 nadanie nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych poprzez 
organizowanie zajęć dla seniorów, osób dorosłych, np. warsztaty 
kulinarne, spotkania z książką czy warsztaty haftowania, dla dzieci i 
młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych i konkursów, 

 wzmocnienie więzi społecznych, 
 integracja międzypokoleniowa, 
 kształtowanie postaw społecznych i budowanie tożsamości 

kulturowej,  
 wzrost poczucia własnej wartości mieszkańców. 

Wskaźniki produktu: liczba obiektów, którym nadano nowe funkcje [szt.] 

Spójność z celami  
i kierunkami rewitalizacji 

I. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społecznego 

I.1. Rozwój dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie oferty edukacyjnej, 
sportowej i kulturalnej. 

                                                           
43 Przed podjęciem prac należy przeprowadzić inwentaryzację budynków pod kątem występowania chronionych 
gatunków ptaków i nietoperzy. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków i nietoperzy, termin 
i sposób wykonania prac należy dostosować do ich okresów lęgowych i rozrodczych lub jeżeli nie będzie to możliwe 
uzgodnić dalszy tryb postępowania z RDOŚ. 
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Projekt nr 5: KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

I.3. Wykorzystanie infrastruktury do wsparcia osób starszych  
i niepełnosprawnych. 

I.4. Motywowanie i wspieranie mieszkańców do podejmowania działań na 
rzecz lokalnej społeczności. 

I.5. Budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe  
i historyczne, w szczególności wykorzystanie atutów mniejszości 
narodowej. 

I.6. Zapewnienie oferty dla osób dorosłych w ramach aktywnego  
i wspólnego spędzania wolnego czasu. 

II. Atrakcyjne miejsce zamieszkania i rekreacji 

II.1. Poprawa stanu technicznego i jakości wyposażenia obiektów 
użyteczności publicznej. 

Powiązanie z projektami 
rewitalizacyjnymi 

Projekt nr 3: Razem możemy więcej 

Projekt nr 4: Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych 

Projekt nr 6: Oferta zajęć pozalekcyjnych i kulturalnych 

 

 

Projekt nr 6: OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH I KULTURALNYCH 

Sfera Społeczna 

Podmioty realizujące Gmina Czyże 

Zakres zadań Podnoszenie kompetencji językowych dzieci i młodzieży w zakresie języka 
angielskiego. 

Wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i 
jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży. 

Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza 
dużych aglomeracji miejskich. 

Zwiększenie znajomości języka angielskiego, budowa kompetencji w 
zakresie pewności siebie i przełamania barier językowych. 

Zajęcia korekcyjne dla dzieci i młodzieży, eliminujące wady postawy. 

Zajęcia logopedyczne dla dzieci i młodzieży, gdzie uwaga zostanie 
poświęcona ćwiczeniom oddechowym, ćwiczeniom narządów mowy, 
słuchowych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej. 

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 

Beneficjenci Mieszkańcy obszaru rewitalizacji i Gminy Czyże 

Lokalizacja Świetlica wiejska w Czyżach, dz.ew. nr 420 

Świetlica mieści się poza obszarem rewitalizacji, jednak ze względu na fakt, że jest 
to placówka w centrum Gminy Czyże i położona w pobliżu jedynej placówki 
oświatowej w Gminie Czyże, projekt będzie realizowany w świetlicy wiejskiej w 
Czyżach. 

Szacowana wartość 20 000 zł 

Okres realizacji 2018-2019 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, środki własne Gminy Czyże 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowanymi rezultatami powadzonych działań będzie: 

 podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, 
 polepszenie oferty edukacyjnej, 
 rozwijanie kompetencji nauczycieli, 
 zwiększenie poziomu integracji uczniów, 
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Projekt nr 6: OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH I KULTURALNYCH 

 wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych. 

Wskaźniki produktu: liczba dzieci podlegających biorących udział w 
zajęciach dodatkowych [os.] 

Spójność z celami  
i kierunkami rewitalizacji 

I. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społecznego 

I.1. Rozwój dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie oferty edukacyjnej, 
sportowej i kulturalnej. 

I.3. Budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe i 
historyczne, w szczególności wykorzystanie atutów mniejszości 
narodowej. 

Powiązanie z projektami 
rewitalizacyjnymi 

Projekt nr 5: Klub Integracji Społecznej 

 

 

Projekt nr 7: REKREACJA I WYPOCZYNEK W GMINIE 

Sfera Społeczna, przestrzenno-funkcjonalna 

Podmioty realizujące Gmina Czyże 

Zakres zadań Strefa rekreacji i wypoczynku przy Szkole Podstawowej w Czyżach 
(siłownia zewnętrzna, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu 
i gier, zagospodarowanie zieleni). 

Strefa rekreacji i wypoczynku oraz budowa placów zabaw przy świetlicach 
wiejskich w Kuraszewie i Morzu. 

Organizacja miejsca do wspólnych spotkań mieszkańców. 

Beneficjenci Mieszkańcy obszaru rewitalizacji i Gminy Czyże 

Lokalizacja Szkoła Podstawowa w Czyżach, dz.ew. nr 485 

Szkoła mieści się poza obszarem rewitalizacji, jednak ze względu na fakt, że jest 
to jedyna placówka oświatowa w Gminie Czyże, projekt będzie realizowany także 
w sąsiedztwie szkoły podstawowej w Czyżach jako miejsce odpoczynku i rekreacji 
dla dzieci i młodzieży po zajęciach w szkole. 

Kuraszewo, dz. ew. 681/2, 682/4 

Morze, dz. ew. 275/1 

Szacowana wartość 100 000 zł 

Okres realizacji 2018-2019 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Rządowy Program Budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA), Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie M07 - Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie - Inwestycje w 
tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla 
ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury, 
, środki własne gminy 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowanymi rezultatami powadzonych działań będzie: 

 miejsca dla aktywności sportowej, 
 miejsca dla spędzania wolnego czasu przez dzieci, rodziny i osoby 

starsze, 
 wzmocnienie więzi społecznych, 
 integracja międzypokoleniowa, 
 kształtowanie postaw społecznych i budowanie tożsamości 

kulturowej,  
 wzrost poczucia własnej wartości mieszkańców. 

Wskaźniki produktu: liczba obiektów, którym nadano nowe funkcje [szt.] 
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Projekt nr 7: REKREACJA I WYPOCZYNEK W GMINIE 

Spójność z celami  
i kierunkami rewitalizacji 

I. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społecznego 

I.1. Rozwój dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie oferty edukacyjnej, 
sportowej i kulturalnej. 

I.6. Zapewnienie oferty dla osób dorosłych w ramach aktywnego i 
wspólnego spędzania wolnego czasu. 

II. Atrakcyjne miejsce zamieszkania i rekreacji 

II.2. Poprawa jakości infrastruktury i wyposażenia obiektów kulturalnych, 
sakralnych, sportowych i turystycznych. 

II.3. Tworzenie przestrzeni wspólnych. 

Powiązanie z projektami 
rewitalizacyjnymi 

Projekt nr 3: Razem możemy więcej 

Projekt nr 8: Rowerowa Gmina Czyże 

 

 

Projekt nr 8: ROWEROWA GMINA CZYŻE 

Sfera Społeczna, gospodarcza, środowiskowa, przestrzenno-funkcjonalna 

Podmioty realizujące Gmina Czyże 

Zakres zadań Wykonanie spójnego systemu elementów małej architektury. 

Oznakowanie tras rowerowych, miejsca odpoczynku dla rowerzystów  
i wykorzystanie potencjału do rozwoju turystyki rowerowej w Gminie. 

Organizacja miejsca do wspólnych spotkań mieszkańców. 

Beneficjenci Mieszkańcy obszaru rewitalizacji i Gminy Czyże 

Lokalizacja Obszar rewitalizacji 

Szacowana wartość 60 000 zł 

Okres realizacji 2018-2019 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie M07 - 
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie - 
Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług 
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej 
infrastruktury, Programy Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament 
Turystyki w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych  
z zakresu turystyki, środki własne gminy 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowanymi rezultatami powadzonych działań będzie: 

 poprawa jakości tras rowerowych i oznakowania istniejących szlaków 
rowerowych,  

 zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców,  
 promowanie aktywnego stylu życia,  
 zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych gminy, 
 ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji, 
 wzrost jakości usług turystycznych. 

Wskaźniki produktu: liczba oznakowanych tras i miejsc odpoczynku [os.] 

Spójność z celami  
i kierunkami rewitalizacji 

I. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społecznego 

I.1. Rozwój dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie oferty edukacyjnej, 
sportowej i kulturalnej. 

I.2. Rozwój przedsiębiorczości oparty na wykorzystaniu potencjału 
rolniczego i turystycznego.  

I.5. Budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe  
i historyczne, w szczególności wykorzystanie atutów mniejszości 
narodowej. 
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Projekt nr 8: ROWEROWA GMINA CZYŻE 

I.6. Zapewnienie oferty dla osób dorosłych w ramach aktywnego  
i wspólnego spędzania wolnego czasu. 

II. Atrakcyjne miejsce zamieszkania i rekreacji 

II.2. Poprawa jakości infrastruktury i wyposażenia obiektów kulturalnych, 
sakralnych, sportowych i turystycznych. 

II.3. Tworzenie przestrzeni wspólnych.  

Powiązanie z projektami 
rewitalizacyjnymi 

Projekt nr 7: Rekreacja i wypoczynek w Gminie 

Projekt nr 3: Razem możemy więcej 

 

 

Projekt nr 9: ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MORZU 

Sfera Społeczna, gospodarcza, środowiskowa, przestrzenno-funkcjonalna 

Podmioty realizujące Gmina Czyże 

Zakres zadań Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej. 44 

Rozbudowa budynku o 2 pomieszczenia, tj. łazienka i powiększona sala 
świetlicy. 

Wymiana podłóg i adaptacja przestrzeni wewnątrz budynku. 

Podniesienie efektywności energetycznej budynku, termomodernizacja 
budynku. 

Dostosowanie wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Organizacja miejsca do wspólnych spotkań mieszkańców i wyposażenie 
obiektu, tj. stół konferencyjny i krzesła. 

Beneficjenci Mieszkańcy obszaru rewitalizacji i Gminy Czyże 

Lokalizacja Morze, dz.ew. 275/1 

Szacowana wartość 320 000 zł 

Okres realizacji 2018-2020 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020, działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie M07 – 
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie - 
Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług 
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej 
infrastruktury, Rządowy Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020, 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, środki własne gminy 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowanymi rezultatami powadzonych działań będzie: 

 odnowienie budynku, 
 nadanie nowych funkcji społecznych poprzez wzbogacenie oferty dla 

starzejącej się społeczności mieszkańców obszaru rewitalizacji, a 
także przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych,  

 nadanie nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych poprzez 
organizowanie zajęć dla seniorów, np. warsztaty kulinarne, spotkania 
z książką czy warsztaty haftowania, dla dzieci i młodzieży poprzez 
organizację zajęć sportowych i konkursów, 

 wzmocnienie więzi społecznych, 
 integracja międzypokoleniowa, 

                                                           
44 Przed podjęciem prac należy przeprowadzić inwentaryzację budynków pod kątem występowania chronionych 
gatunków ptaków i nietoperzy. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków i nietoperzy, termin 
i sposób wykonania prac należy dostosować do ich okresów lęgowych i rozrodczych lub jeżeli nie będzie to możliwe 
uzgodnić dalszy tryb postępowania z RDOŚ. 
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Projekt nr 9: ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MORZU 

 kształtowanie postaw społecznych i budowanie tożsamości 
kulturowej,  

 wzrost poczucia własnej wartości mieszkańców. 

Wskaźniki produktu: liczba obiektów, którym nadano nowe funkcje [szt.] 

Spójność z celami  
i kierunkami rewitalizacji 

I. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społecznego 

I.1. Rozwój dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie oferty edukacyjnej, 
sportowej i kulturalnej. 

I.3. Wykorzystanie infrastruktury do wsparcia osób starszych  
i niepełnosprawnych. 

I.4. Motywowanie i wspieranie mieszkańców do podejmowania działań na 
rzecz lokalnej społeczności. 

I.5. Budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe  
i historyczne, w szczególności wykorzystanie atutów mniejszości 
narodowej. 

I.6. Zapewnienie oferty dla osób dorosłych w ramach aktywnego  
i wspólnego spędzania wolnego czasu. 

II. Atrakcyjne miejsce zamieszkania i rekreacji 

II.1. Poprawa stanu technicznego i jakości wyposażenia obiektów 
użyteczności publicznej. 

Powiązanie z projektami 
rewitalizacyjnymi 

Projekt nr 6: Oferta zajęć pozalekcyjnych i kulturalnych. 

Projekt nr 3: Razem możemy więcej. 

 

Projekt nr 10: REMONT CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH 

Sfera gospodarcza, środowiskowa, przestrzenno-funkcjonalna 

Podmioty realizujące Powiat Hajnowski 

Zakres zadań Remont nawierzchni drogowej. 

Remont chodników dla pieszych.  

Beneficjenci Mieszkańcy obszaru rewitalizacji i Gminy Czyże 

Lokalizacja Morze, dz. ew. 246 

Szacowana wartość 1 700 000 zł 

Okres realizacji 2018-2020 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie M07, 
Poddziałanie 7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,  
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii (budowa 
lub modernizacja dróg lokalnych), Rządowy „Program rozwoju gminnej  
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, środki własne 
Powiatu 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowanymi rezultatami powadzonych działań będzie: 

 zwiększenie bezpieczeństwa ruchu lokalnego, 
 zagospodarowanie terenów nieużytkowanych i nadanie im nowych 

funkcji przestrzennych, 
 poprawa jakości infrastruktury drogowej, 
 zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych gminy, 
 ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji. 

Wskaźniki produktu: długość wyremontowanych dróg lokalnych [km] 

Spójność z celami  
i kierunkami rewitalizacji 

II. Atrakcyjne miejsce zamieszkania i rekreacji 

II.3. Tworzenie przestrzeni wspólnych. 

II.4. Poprawa jakości systemu komunikacyjnego. 
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Projekt nr 10: REMONT CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH 

Powiązanie z projektami 
rewitalizacyjnymi 

Projekt nr 3: Razem możemy więcej 

Projekt nr 7: Rekreacja i wypoczynek w Gminie 

Projekt nr 8: Rowerowa Gmina Czyże 
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7. Indykatywne ramy finansowe 

 

Ramy finansowe powinny wskazywać potencjalne źródła finansowe, z których mogą̨ być 

pozyskane środki na realizację projektów oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Podstawą do 

określenia ram finansowych powinny być: zakres przedmiotowy i podmiotowy poszczególnych 

projektów i przedsięwzięć, horyzont czasowy obowiązywania programu oraz przegląd 

instrumentów realizacyjnych występujących na szczeblach lokalnym, regionalnym, krajowym.  

 
Tabela nr 31 Indykatywne ramy finansowe 

Nazwa projektu 
Szacowana 

wartość 
Proponowane źródła finansowania 

Projekt nr 1: Nowoczesna  
i innowacyjna szkoła w 
Czyżach 

583 149 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 3.1.2 
Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty 
edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, 
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych – 
553 992 zł 

środki własne gminy – 58 315 zł 

Projekt nr 2: Stypendia dla 
najlepszych uczniów 

4 400 zł Środki własne Gminy Czyże – 4400 zł 

Projekt nr 3: Razem 
możemy więcej 

367 000 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 9.1. 
Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału 
społecznego – 137 515,90 zł, pozostała część – Gmina 
Narew i Fundacja Aktywizacja 

środki własne Gminy Czyże – 3700,00 zł 

Projekt nr 4: Dom 
Dziennego Pobytu 

350 000 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.6. Inwestycje 
na rzecz rozwoju lokalnego, Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020, działanie M07 – Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie 
- Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie 
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w 
tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury, 
Rządowy Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-
2020, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - 332 500 zł 

środki własne Gminy Czyże – 17 500 zł 

Projekt nr 5: Klub Integracji 
Społecznej 

258 000 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.6. Inwestycje 
na rzecz rozwoju lokalnego, Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020, działanie M07 – Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie 
- Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie 
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w 
tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury, 
Rządowy Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-
2020, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – 245 100 zł 

środki własne Gminy Czyże – 12 900 zł 

Projekt nr 6: Oferta zajęć 
pozalekcyjnych i 
kulturalnych 

20 000 zł Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA 
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Nazwa projektu 
Szacowana 

wartość 
Proponowane źródła finansowania 

Projekt nr 7: Rekreacja  
i wypoczynek w gminie 

100 000 zł Rządowy Program Budowy Otwartych Stref Aktywności 
(OSA), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-
2020, działanie M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich, Poddziałanie - Inwestycje w 
tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług 
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury 
oraz powiązanej infrastruktury – 70 000 zł 

środki własne Gminy Czyże – 30 000 zł 

Projekt nr 8: Rowerowa 
Gmina Czyże 

60 000 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, 
działanie M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich, Poddziałanie - Inwestycje w 
tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług 
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury 
oraz powiązanej infrastruktury, Programy Ministerstwa 
Sportu i Turystyki Departament Turystyki w ramach 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych  
z zakresu turystyki – 38 200 zł 

środki własne gminy – 21 800 zł 

Projekt nr 9: Rozbudowa 
świetlicy wiejskiej w Morzu 

320 000 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.6. Inwestycje 
na rzecz rozwoju lokalnego, Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020, działanie M07 – Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie 
- Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie 
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w 
tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury, 
Rządowy Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-
2020, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – 304 000 zł 

środki własne gminy – 16 000 zł 

Projekt nr 10: Remont 
ciągów pieszo-jezdnych 

1 700 000 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, 
działanie M07, Poddziałanie 7.2. Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury,  
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii (budowa lub modernizacja dróg lokalnych), 
Rządowy „Program rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - 1 081 710 zł 

środki własne Powiatu – 618 290 zł 

 

  



                   
 

 

 
 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże 

 

 

 

 

82 | S t r o n a  

8. Uzupełniające rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

 

Uzupełniające rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych stanowią projekty, które ze 

względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno jest zidentyfikować indywidualnie, a są 

oczekiwane ze względu na realizację celów programu rewitalizacji. Włączenie projektów 

uzupełniających w ramach obszarów tematycznych pozwoli na wsparcie wyników uzyskanych 

w związku z realizacją projektów kluczowych i podstawowych. Polegają one na szeroko 

rozumianej aktywizacji społeczności lokalnej i stanowią istotny element realizacji „Programu”.  

 

I. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społecznego 

 

 Organizacje pozarządowe. W ramach działań wspierana będzie działalność organizacji 

pozarządowych, akcje informacyjne i edukacyjne wśród mieszkańców do podejmowania 

działań na rzecz lokalnej społeczności.  

 Budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o kulturę i edukację. W ramach działania 

podejmowane będą inicjatywy, mające na celu zainteresowanie historią, kulturą  

i lokalnymi tradycjami. Zakłada się organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych  

i edukacyjnych. Planuje się także realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych. Działania 

będą realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 Rozwój agroturystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy 

oraz dziedzictwa kulturowego. 

 Włączanie osób wykluczonych społecznie, w tym długotrwale bezrobotnych w prace 

związane z realizacją projektów podstawowych planowanych w ramach niniejszego 

„Programu”, które umożliwi zdobycie doświadczenia zawodowego i podnoszenie 

kwalifikacji do wykonywania pracy.  

 

II. Atrakcyjne miejsce zamieszkania i rekreacji 

 

 Edukacyjno-rekreacyjny szlak rowerowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym 

opracowanie koncepcji sieci tras rowerowych, uruchomienie systemu wypożyczalni 

rowerów i opracowanie koncepcji Centrum Kulturowego w Gminie Czyże (rozbudowana 

świetlica wiejska w Morzu). 

 Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakłada się̨ 

poprawę̨ stanu technicznego budynków, remonty, naprawy, w tym termomodernizacje 

obiektów. 

 Podnoszenie jakości przestrzeni publicznych. Nadanie terenom funkcji rekreacyjno-

wypoczynkowych oraz miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców, w tym 

modernizacja istniejącej infrastruktury, drzewostanu, małej architektury, budowa miejsc 

odpoczynku (ławki, wiaty, ciągi piesze).  

 Drogi, chodniki i ścieżki rowerowe. W ramach działań budowane będą nowe odcinki 

dróg, wymianie będzie podlegała nawierzchnia dróg i chodników oraz budowane będą 

ścieżki rowerowe. 
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 Ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę̨ pieców węglowych na ekologiczne źródła 

ciepła w gospodarstwach domowych.  

 Sukcesywna wymiana azbestowo-cementowych pokryć dachowych. 

 Promocja gminy jako miejsca atrakcyjnego dla rozwoju turystyki rowerowej. 

 Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej i umożliwienia aktywnego spędzania 

wolnego czasu mieszkańcom. 
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9. Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi 

projektami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami rożnych 

podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji 

 

Wymogiem koniecznym dla wspierania projektów rewitalizacyjnych jest zapewnienie ich 

komplementarności w rożnych wymiarach:  

 przestrzennej, oznaczającej konieczność wzięcia pod uwagę podczas tworzenia  

i realizacji „Programu” wzajemnych powiązań pomiędzy projektami i przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi realizowanymi na obszarze rewitalizacji i znajdujących się poza nim, 

ale oddziałujących na obszar rewitalizacji, 

 problemowej, oznaczającej konieczność realizacji projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, wzajemnie dopełniających się tematycznie, sprawiając, że „Program” 

będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich aspektach, tj. społecznym, 

gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym, 

 proceduralno-instytucjonalnej, tj. konieczność takiego zaprojektowania systemu 

zarządzania „Programem”, który umożliwi efektywne współdziałanie rożnych instytucji 

oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur, 

 międzyokresowej, czyli konieczności dokonania rozeznania, analizy i oceny oraz 

sformułowania wniosków odnośnie dotychczasowego sposobu wspierania procesów 

rewitalizacji, jego skuteczności, osiągnięć i problemów wdrażania „Programu”, 

 źródeł finansowania zakłada, iż projekty rewitalizacyjne, wynikające z „Programu” 

zakładają konieczność uzupełniania i łączenia wsparcia ze środków Europejskich 

Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych z wykluczeniem ryzyka podwójnego 

dofinansowania. 

 

Komplementarność przestrzenna 

 

Celem zapewnienia komplementarności przestrzennej projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych jest efektywne oddziaływanie „Programu” na cały obszar, dotknięty stanem 

kryzysowym, tak aby poszczególne projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne wzajemnie się 

dopełniały przestrzennie oraz by zachodził między nimi efekt synergii. Prowadzone działania 

nie powinny skutkować przenoszeniem problemów na inne obszary, ani wystąpieniem 

negatywnych efektów społecznych. Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się 

natężeniem problemów społecznych, a także niezadowalającym stanem obiektów użyteczności 

publicznej oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej. W „Programie” zaplanowano do 

realizacji projekty, które są ukierunkowane na rozwiązywanie problemów  

w sferze społecznej oraz funkcjonalno-przestrzennej. Zakłada się, że ich realizacja w obszarze 

rewitalizacji pozytywnie wpłynie na jego otoczenie i docelowo pozytywne efekty realizacji 

obejmą swym zasięgiem obszar gminy. Istotnym jest podniesienie, iż prawidłowe 

funkcjonowanie sfery społecznej nie jest możliwe bez odpowiedniego urządzenia  

i zagospodarowania sfery przestrzenno-funkcjonalnej. Realizacja przedsięwzięć w granicach 
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obszaru rewitalizacji, zarówno w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, w tym obiekty budowlane, 

tereny gminnej przestrzeni publicznej, obiekty zabytkowe, jak i społecznej, prowadzącej do 

zwiększenia aktywności społecznej oraz adresowanie działań do grup społecznych 

zagrożonych wykluczeniem powoduje, że oczekiwane jest kompleksowe oddziaływanie na 

obszar rewitalizacji. Zakłada się, iż wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego 

doprowadzi w dłuższej perspektywie czasowej do przenoszenia pozytywnych wzorców na inne 

obszary Gminy Czyże.  

 

Ponadto zaplanowano do realizacji szereg uzupełniających działań i projektów, których 

celem jest dopełnienie osiągnięcia zamierzonej wizji rewitalizacji. Zasięg oddziaływania 

projektów dotyczących szeroko pojętej integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej 

mieszkańców może wykraczać poza obszar rewitalizacji, obejmując swym zakresem także 

osoby wykluczone, zamieszkujące poza wyznaczonym obszarem.  

 

Komplementarność problemowa 

 

Celem zapewnienia komplementarności problemowej jest przeciwdziałanie 

fragmentaryzacji działań, przy jednoczesnej koncentracji na całościowym spojrzeniu na 

przyczyny występowania kryzysu na danym obszarze. Konieczne jest więc określenie 

pożądanego stanu realizacji projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz ich 

parametryzacja, ułatwiające dobór mierników osiągania celów „Programu”. Skuteczna 

komplementarność problemowa prowadzi do powiązania działań rewitalizacyjnych ze 

strategicznymi decyzjami gminy na innych polach działania, co skutkuje lepszą koordynacją 

tematyczną i organizacyjną działań jednostki samorządu terytorialnego.  

 

Wszystkie zaplanowane działania w ramach „Programu” zostały zaprojektowane w taki 

sposób, aby się wzajemnie dopełniały tematycznie. Projekty rewitalizacyjne stanowią 

odpowiedź na problemy zdiagnozowane w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, które przyczyniły się do powstania obszarów 

zdegradowanych na terenie Gminy. Całościowe spojrzenie na przyczyny wystąpienia sytuacji 

kryzysowej prowadzi do kompleksowej realizacji projektów przewidzianych w ramach 

„Programu”, zarówno projektów zintegrowanych, jak i projektów komplementarnych. 

 
Tabela nr 32 Komplementarność problemowa podstawowych projektów rewitalizacyjnych 

Problemowy obszar tematyczny /  

Projekt podstawowy 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

zajęcia edukacyjne dla dzieci X X   X X   X  

reintegracja społeczna  X X X X X X X X X  

obniżający się poziom życia rodzin X X X X X X X X X  

wzrost liczby osób starszych wśród 
mieszkańców 

  X X X    X  

oferta dla seniorów   X X X    X  
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Problemowy obszar tematyczny /  

Projekt podstawowy 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

długotrwale bezrobotni   X X X    X X 

bezrobocie ukryte   X X X    X X 

zagrożenie wykluczeniem społecznym X X X X X X X  X  

stosunkowo niska aktywność społeczna  X X X X  X X X  

niewystarczająca oferta miejsc rekreacji 
dla mieszkańców 

   X X  X X X  

niewystarczająco wykorzystany 
potencjał turystyczny 

  X    X X   

niedostateczne wykorzystanie 
możliwości turystyki rowerowej  

      X X   

niezadowalająca jakość infrastruktury 
drogowej 

        X X 

 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne, ujęte w „Programie”, charakteryzują się 

komplementarnością problemową. Zgłoszone projekty stanowią połączenie działań ze sfery 

przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej z działaniami społecznymi, co zostało wykazane 

w charakterystyce planowanych przedsięwzięć.  

 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

 

W celu zapewnienia komplementarności proceduralno-instytucjonalnej konieczne jest 

umiejscowienie systemu zarządzania „Programem” w przyjętym w Gminie Czyże systemie 

zarządzania procesami. W zakresie komplementarności proceduralno-instytucjonalnej należy 

podkreślić ważną rolę wszystkich interesariuszy rewitalizacji na etapie opracowania  

i wdrażania „Programu”. Zaprojektowane procedury wdrażania „Programu” wymagają 

współdziałania w ramach Zespołu ds. Rewitalizacji, którego trzon stanowić będą pracownicy 

Urzędu Gminy.  

 

Komplementarność międzyokresowa 

 

Zachowanie ciągłości programowej, polegającej na kontynuacji lub rozwijaniu wsparcia 

z polityki spójności 2007-2013, ma w procesach rewitalizacji kluczowe znaczenie. Istotnym jest, 

aby przedsięwzięcia zrealizowane w latach poprzednich dopełnić projektami 

komplementarnymi, realizowanymi w ramach polityki spójności 2014-2020. Projekty 

zaplanowane do realizacji w ramach „Programu” są komplementarne z dotychczas 

zrealizowanymi. Poniżej zestawiono najważniejsze działania o charakterze rewitalizacyjnym 

zrealizowane w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 w Gminie 

Czyże. 
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Tabela nr 33 Zestawienie projektów zrealizowanych przez Gminę Czyże w latach 2007-2013 

Lp. Nazwa zadania Termin Źródło finansowania 
Wartość 
całkowita 

(zł) 

Kwota 
dofinanso-
wania (zł) 

Wkład 
własny (zł) 

1 Zakup specjalnego 
ubrania ochronnego typu 
nomex w ramach 
projektu 
„Wspólnie chronimy 
puszczę Białowieską” 

2015 

Europejski Instrument 
Sąsiedztwa i 
Partnerstwa, Program 
Współpracy 
Transgranicznej Polska 
- Białoruś – Ukraina 
2007-2013 

21 976,92 19 779,23 2 197,69 

2 Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1602B – 
ulica w miejscowości 
Czyże – Etap II 

2015 

Narodowy Program 
Przebudowy Dróg 
Lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo 
–  Dostępność - Rozwój 

867 791,01 651 627,66 216 163,35 

3 Budowa małej 
infrastruktury turystycznej 
wokół Świetlicy Wiejskiej 
w Klejnikach 

2015 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 

67 404,00 40 500,00 26 904,00 

4 Budowa kontenerowej 
pompowni sieciowej – 
wodociągowej ze 
zbiornikiem 
wyrównawczym wraz z 
dojazdem na działkę 
519/1 w miejscowości 
Morze 

2015 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2014 

309 352,70 190 116,00 119 236,70 

5 Remont sieci 
wodociągowej i budowa 
przyłączy w miejscowości 
Czyże 

2015 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2014 

207 131,57 127 141,00 79 990,57 

6 WDRAŻANIE 
ELEKTRONICZNYCH 
USŁUG DLA LUDNOŚCI 
WOJEWÓDZTWA 
PODLASKIEGO – etap II, 
administracja 
samorządowa 

2012-
2015 

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Podlaskiego na lata 
2007-2013 

62 133,62 52 813,57 9 320,05 

7 Rządowy Program 
wspierania w latach 
2009-2014 organów 
prowadzących w 
zapewnieniu 
bezpiecznych warunków 
nauki, wychowania i 
opieki w klasach I-III 
szkół podstawowych i 
ogólnokształcących szkół 
muzycznych I stopnia – 
„Radosna szkoła” 

2013 

Radosna Szkoła 

112 021,15 56 010,57 56 010,58 

8 Remont Świetlicy 
Wiejskiej w Zbuczu 2014 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2014 

65 518,90 42 613,00 22 905,90 

9 Zakup samochodu 
ratowniczo gaśniczego w 
ramach projektu 
„Wspólnie chronimy 
Puszczę Białowieską” 

2014 

Współpraca 
Transgraniczna Polska 
- Białoruś – Ukraina 
2007-2013 

750 600,00  675 540,00 75 060,00 
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Lp. Nazwa zadania Termin Źródło finansowania 
Wartość 
całkowita 

(zł) 

Kwota 
dofinanso-
wania (zł) 

Wkład 
własny (zł) 

10 Rozbudowa małej 
infrastruktury turystycznej 
w Gminie Czyże oraz 
zagospodarowanie 
terenu wokół świetlicy 
wiejskiej w Czyżach 

2014 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2014 

78 283,29 44 675,00 33 608,29 

11 Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1602B – 
ulica w miejscowości 
Czyże – Etap I 

2014 

Narodowy Program 
Przebudowy Dróg 
Lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój 

814 235,16 612 276,00 201 959,16 

12 Od świetlicy do świetlicy 
po Gminie Czyże 2013 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 

23 006,00 12 657,00 10 349,00 

13 Remont drogi powiatowej 
Nr 1602 B Zbucz – Morze 

2012 

Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych – Etap 
II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój 

377 147 21 245 319,40 131 827,81 

14 Remont Świetlicy 
Wiejskiej w Szostakowie 2012 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 

59 373,71 38 617,00 20 756,71 

15 Prezentacje Spuścizny 
Kulturowej Regionu 
Puszczy Białowieskiej 

2011 
Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 

36 820,00 23 949,05 13 756,00 

16 Remont Świetlicy 
Wiejskiej w Kuraszewie 2011 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 

56 037,98 34 169,00 21 868,98 

17 Budowa zespołu boisk 
sportowych „Moje boisko 
– Orlik 2012” wraz z 
infrastrukturą 
towarzyszącą 

2011 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 1 238 775 925 555  313 220 

18 Remont drogi powiatowej 
Nr 1602 B Zbucz – Czyże 
oraz remont zatok 
postojowych w 
miejscowości Czyże 

2011 

Narodowy Program 
Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008-2011 613 933,51 460 446,00 153 487,51 

19 Doposażenie Świetlicy 
Wiejskiej w Kojłach na 
organizację spotkań z 
Folklorem Regionu 
Puszczy Białowieskiej 

2010 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 29 243,84 15 965,00 13 278,84 

20 Remont Świetlicy 
Wiejskiej w Klejnikach 2010 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 

53 460,91 19 949,00 33 511,91 

21 Budowa kanalizacji 
sanitarnej wsi Zbucz 2011 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 

1 428 554,3 898 949,00 529 605,34 

22 Remont Świetlicy 
Wiejskiej w Kojłach 2010 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 

209 816,37 157 326,00 52 490,37 

23 Aktywna integracja rodzin 
wychowujących dziecko 

2009 PO Kapitał Ludzki 21320,00 19020,00 2300,00 
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Lp. Nazwa zadania Termin Źródło finansowania 
Wartość 
całkowita 

(zł) 

Kwota 
dofinanso-
wania (zł) 

Wkład 
własny (zł) 

niepełnosprawne w 
gminie Czyże 

24 Modernizacja Świetlicy 
Wiejskiej w Czyżach 2009 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 

121 097,96 74 445,00 46 652,96 

Źródło: Urząd Gminy 

 

Komplementarność źródeł finansowania 

 

Istotna jest zdolność łączenia prywatnych i publicznych źródeł finansowania. 

Koordynacja i synergia projektów rewitalizacyjnych finansowanych w szczególności w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest 

konieczna dla uzyskania korzystnych efektów dla obszarów rewitalizacji. W związku  

z powyższym na liście projektów podstawowych i komplementarnych ujętych w „Programie”, 

znajdują się przedsięwzięcia dotyczące sfery społecznej i przestrzenno-funkcjonalnej, 

zapewniając tym samym koncentrację celów, ich wzajemne powiązanie i synergię. Należy 

podkreślić, że ujęte w „Programie” przedsięwzięcia zakładają spełnienie wymogu 

komplementarności źródeł finansowania, tj. wykorzystanie zewnętrznych, wspólnotowych 

mechanizmów finansowania, tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski 

Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności, funduszy publicznych krajowych, np. Bank 

Gospodarstwa Krajowego S.A., ale również zaangażowanie środków własnych Gminy  

i funduszy prywatnych zarówno osób fizycznych, prawnych, jak i organizacji pozarządowych, w 

tym formuły partnerstwa publiczno-prywatnego.  
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10. Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych 

podmiotów w proces rewitalizacji 

 

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

wskazują na potrzebę określenia stopnia realizacji zasady partnerstwa i partycypacji  

w odniesieniu do programu rewitalizacji, zarówno na etapie jego przygotowania, jak również na 

etapach wdrażania i oceny jego efektów.45 Prowadzenie procesu rewitalizacji wiąże się  

z zaangażowaniem lokalnej społeczności do działania na różnych poziomach: wytyczania 

kierunków, współpracy partnerskiej, realizacji przedsięwzięć i utrzymanie efektów zmian. 

Organizowanie społeczności lokalnej to proces wspierania ludzi w podejmowaniu wspólnych 

działań na rzecz ulepszania własnego środowiska, a także metoda działania, którego celem jest 

mobilizowanie społeczności do podejmowania niezbędnych wysiłków zmierzających do 

poprawy jej sytuacji.  

 

Istotną rolę w procesie tworzenia i realizacji programu rewitalizacji odgrywa partycypacja 

społeczna, która obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji  

w sposób zapewniający udział interesariuszy. W katalogu interesariuszy wymieniono m.in.46  

 mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczystych 

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdujące się na tym 

obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa 

budownictwa społecznego,  

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą, 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 

 organy władzy publicznej i inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji 

uprawnienia Skarbu Państwa. 

 

Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji  

w sposób zapewniający aktywny udział wszystkich interesariuszy. Przygotowanie, prowadzenie 

i ocena rewitalizacji polegają w szczególności na poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy 

oraz dążeniu do spójności planowanych działań z tymi potrzebami  

i oczekiwaniami, prowadzeniu działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie rewitalizacji, w 

tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji oraz o przebiegu tego procesu,  

inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między 

interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji, zapewnieniu udziału interesariuszy  

w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, wspieraniu inicjatyw zmierzających do 

zwiększania udziału interesariuszy w przygotowaniu i realizacji programu rewitalizacji oraz 

                                                           
45 Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, op. cit. 
46 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, op. cit. 
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zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości 

wypowiedzenia się przez interesariuszy.47 

 

Niniejszy „Program” został wypracowany przy współudziale interesariuszy przez 

samorząd gminny i poddany dyskusji w oparciu o diagnozę stanu w zakresie sytuacji społecznej, 

gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Zakładana jest 

współpraca wszystkich interesariuszy w trakcie realizacji i aktualizacji „Programu”  

z uwzględnieniem różnych poziomów ich zaangażowania, od informowania poprzez konsultacje 

aż do pełnej partycypacji oznaczającej aktywne uczestnictwo. 

 

Interesariusze zostali zaangażowani we wszystkich etapach opracowania „Programu”.  

 

Opracowanie „Programu” 

 

Punktem wyjściowym jest zaangażowanie interesariuszy w ramach procesu wspierania 

zmiany zachowań, który jest niezbędnym uzupełnieniem działań przyjętych w „Lokalnym 

Programie Rewitalizacji Gminy Czyże”, a także gwarantem powodzenia jego realizacji, 

zarządzania i monitorowania. Interesariuszami są wszystkie strony, które są zainteresowane 

wdrażaniem „Programu”, mają wpływ na jego realizację, a także odnoszą korzyści z jego 

wdrażania. Interesariusze zostali włączeni w proces opracowania diagnozy stanu, jak również 

wyboru obszaru rewitalizacji, mieli możliwość wskazania problemów, które występują w gminie, 

a także wskazania pożądanych kierunków działań w celu wyprowadzenia zdiagnozowanych 

obszarów z sytuacji kryzysowej. Celem konsultacji było poznanie potrzeb oraz oczekiwań 

wszystkich interesariuszy, jak również wypracowanie spójnych działań w procesie rewitalizacji 

gminy. 

 

Przygotowano ankiety, które zostały rozdystrybuowane wśród interesariuszy. Ankiety 

były dostępne w formie papierowej i elektronicznej. Na etapie opracowania diagnozy stanu były 

również prowadzone wywiady pogłębione z interesariuszami dotyczące problemów 

występujących na terenie Gminy i sugerowanych przez nich projektach rewitalizacyjnych 

z jednoczesną diagnozą identyfikowanych przez mieszkańców potrzeb rewitalizacyjnych. 

Ponad 70% ankiet zostało wypełnionych przez mieszkańców Hukowicz i Szostakowa jako 

bezpośrednio zainteresowanych prowadzeniem procesu rewitalizacji na tym obszarze. Warte 

podkreślenia jest, że dla prawie 85% obszar rewitalizacji jest miejscem zamieszkania. Dlatego 

istotne jest podjęcie działań, zarówno likwidujących problemy społeczne nam tym obszarze, jak 

również przywrócenie bądź nadanie obszarowi funkcji oczekiwanej przez mieszkańców, tj. 

miejsca wypoczynku i lokalnego centrum w celu ożywienia społeczno-gospodarczego. 

 

W ramach partycypacji społecznej jako najistotniejsze problemy w sferze społecznej 

wskazano odpływ młodych ludzi oraz starzejące się społeczeństwo. W kontekście 

zdiagnozowanych problemów konieczne jest podjęcie działań podnoszących atrakcyjność 

                                                           
47 Tamże 



                   
 

 

 
 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże 

 

 

 

 

92 | S t r o n a  

Gminy dla młodych rodzin z dziećmi oraz wsparcie osób starszych. Jako istotne mieszkańcy 

uznali problemy bezrobocia i ubóstwa oraz wykluczenia osób niepełnosprawnych, natomiast 

jako nieistotne bądź umiarkowanie istotne interesariusze wskazali problemy w sferze 

przestępczości. 

 
Wykres nr  10 Problemy w sferze społecznej zdiagnozowane przez interesariuszy 

 

 

Dla 39% ankietowanych najbardziej istotnym zjawiskiem w sferze gospodarczej jest brak 

ofert pracy, a dla kolejnych 35% - brak wykwalifikowanych pracowników. 58% jako istotny 

wskazało problem braku odpowiedniej infrastruktury do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Za nieistotne bądź umiarkowanie istotne interesariusze uznawali małą liczbę i słabą kondycję 

lokalnych przedsiębiorstw. 

 
Wykres nr  11 Problemy w sferze gospodarczej zdiagnozowane przez interesariuszy 

 

 

Dla ponad 46% ankietowanych istotnym problemem jest wykorzystywanie wyrobów 

azbestowych w gospodarstwach domowych w Gminie. Jako umiarkowanie istotny bądź 

nieistotny mieszkańcy uznali problem jakości powietrza. 
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Wykres nr  12 Problemy w sferze środowiskowej zdiagnozowane przez interesariuszy 

 

 

Dla ankietowanych najbardziej istotnym negatywnym zjawiskiem w sferze funkcjonalno-

przestrzennej jest brak lub zła jakość infrastruktury technicznej, zły stan lub bak placówek 

edukacyjnych, kulturalnych, placów zabaw lub miejsc do rekreacji, a także brak lub zły stan 

infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Umiarkowanie istotnym problemem jest oświetlenie 

publiczne na terenie gminy. 

 
Wykres nr  13 Problemy w sferze funkcjonalno-przestrzennej zdiagnozowane przez 

interesariuszy 

 

 

Dla ponad połowy mieszkańców istotnym problemem jest brak rozwiązań 

energooszczędnych w budynkach oraz zły techniczny stan budynków mieszkalnych  

i gospodarczych. W ramach partycypacji społecznej mieszkańcy spośród wskazanych potrzeb 

i projektów rewitalizacyjnych mogli wybrać spośród wskazanych w trakcie warsztatów te, które 

są najbardziej istotne z punktu widzenia interesariuszy. 
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Wykres nr  14 Proponowane przez mieszkańców Gminy Czyże rodzaje przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

 

 

Pożądane kierunki działań rewitalizacyjnych to przede wszystkim zagospodarowanie 

obiektów i terenów w formie miejsc do rekreacji i wspólnego spędzania wolnego czasu oraz 

poprawa stanu technicznego dróg.  

 
Wykres nr  15 Adresaci wsparcia w ramach projektów rewitalizacyjnych wskazywane przez 

interesariuszy 

 

 

Wśród ankietowanych 51% stanowiły kobiety, a 49% - mężczyźni. 43% badanych to 

mieszkańcy w wieku 35-49 lat, 18% - 50-64 lat, a 17% - powyżej 65 r.ż. 44% badanych posiada 

wykształcenie średnie, a 19% - zawodowe. 37% badanych to emeryci i renciści, a 24% stanowili 

rolnicy.  

 

0% 5% 10% 15% 20%

nowe place zabaw, obiekty sportowe

poprawa stanu technicznego budynków
komunalnych

budowa ścieżek rowerowych i chodników

szkoleniowo-doradcze

termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej

włączenie osób starszych w realizowane projekty

zajęcia dodatkowe dla uczniów w szkołach

promowanie form samozatrudnienia

rozbudowa sieci kanalizacyjnej

poprawa stanu technicznego dróg, w tym wykonanie
nawierzchni asfaltowych

nowe miejsca do rekreacji, wspólnego spędzania
czasu i integracji społecznej

0% 10% 20% 30% 40% 50%

rodziny z małymi dziećmi

dzieci i młodzież

osoby starsze

rodziny



                   
 

 

 
 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże 

 

 

 

 

95 | S t r o n a  

Istotny element działań komunikacyjnych w ramach prac nad „Programem” stanowiły 

działania edukacyjne, dotyczące istoty procesu rewitalizacji, kierunków jej prowadzenia,  

a także możliwych do podjęcia działań rewitalizacyjnych i zasad ich prowadzenia. Wykorzystane 

zostały materiały tekstowe, prezentacje multimedialne oraz infografiki. Celem przeprowadzenia 

warsztatów dla interesariuszy było omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru 

rewitalizacji gminy, a także wyrażenie opinii, zgłaszanie propozycji i uwag, a także zgłaszania 

propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

 

W trakcie warsztatów przeprowadzono także wywiady pogłębione. W ramach wywiadów 

pogłębionych interesariusze mieli możliwość wskazania potencjału gminy i jej atutów, które 

mogłyby wspierać proces rewitalizacji. W trakcie spotkań potwierdzona została przez 

interesariuszy istotność wyboru Hukowicz, Kuraszewa, Morza i Szostakowa jako obszaru 

rewitalizacji. Jednocześnie interesariusze proszeni o wskazanie aspektów, wymagających ich 

zdaniem poprawy, podnosili głównie zagadnienia związane z brakiem pracy. Istotnym 

problemem jest jakość infrastruktury drogowej i społecznej, a także potrzeba zagospodarowania 

terenów publicznych oraz prowadzenia zajęć dla dzieci w szkołach  

i edukacji przedszkolnej, mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych. Mieszkańcy 

oczekują także organizacji większej liczby imprez kulturalnych i sportowych.  

 

Kluczowym elementem programu rewitalizacji jest lista planowanych, podstawowych 

projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz charakterystyka pozostałych rodzajów 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub 

ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową. Wszyscy zainteresowani 

zapisami „Programu” zostali zaproszeni do składania propozycji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych do ujęcia w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Czyże”. Wskazano, iż 

zgłaszane pomysły powinny się przyczyniać do ożywienia społeczno-gospodarczego oraz 

poprawy warunków i jakości życia w Gminie, a projekty powinny dotyczyć kwestii społecznych, 

gospodarczych i infrastrukturalnych oraz odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności. 

Informację o możliwości zgłaszania projektów rewitalizacyjnych, uwag i wniosków 

rozpowszechniono również za pośrednictwem plakatów, które zostały rozwieszone na tablicach 

informacyjnych Urzędu Gminy.  

 

Wnioski z partycypacji społecznej, zarówno ankietyzacji, jak i kwestii podnoszonych  

w ramach wywiadów pogłębionych, zostały uwzględnione w opracowanym programie 

rewitalizacji, po przenalizowaniu ich spójności z celami oraz uwzględnieniu możliwości 

finansowania zgłaszanych projektów, a także ich znaczenia dla lokalnej społeczności obszaru 

rewitalizacji. W trakcie opracowywania „Programu” wykorzystano następujące formy 

prowadzenia konsultacji społecznych: 

 zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej,  

 spotkania i warsztaty,  

 spacery badawcze w Hukowiczach, Kuraszewie, Morzu i Szostakowie, 

 ankiety,  

 wywiady,  
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 zbieranie uwag ustnych. 

 

Wszelkie informacje odnoszące się do „Programu” zostały udostępnione na stronie 

internetowej gminy. W połączeniu z akcją informacyjną zrealizowaną w trakcie opracowywania 

niniejszego dokumentu można przyjąć, że kolejne działania podejmowane przez władze Gminy 

Czyże będą się spotykały ze zrozumieniem interesariuszy. Na tym etapie udało się zbudować 

podstawę dla społecznego poparcia w procesie podejmowania strategicznych decyzji 

dotyczących wdrażania „Programu”. 

 

Wdrażanie i okresowa ocena „Programu” 

 

Istotnym elementem powodzenia realizacji procesu wyprowadzania obszarów ze stanów 

kryzysowych jest włączenie mieszkańców Gminy Czyże na każdym etapie wdrażania i oceny 

okresowej postępów prac rewitalizacyjnych. Niezbędne jest zatem rozpoznanie realnych 

potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążenie do spójności planowanych działań z tymi 

potrzebami i oczekiwaniami. 

 

Interesariusze rewitalizacji zostaną zaangażowani w proces zarządzania „Programem”, 

a także w proces monitorowania realizacji jego zapisów, zgodnie z zasadami zarządzania  

i oceny. Szeroko rozumiana partycypacja społeczna stanowi kluczowy element w ramach 

aktualizacji działań i projektowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Proponowany katalog 

działań obejmuje m.in.: 

 powołanie Zespołu ds. rewitalizacji, 

 cykliczne spotkania Zespołu ds. rewitalizacji otwarte dla potencjalnych 

zainteresowanych postępem prac, 

 konsultacje społeczne dotyczące wyboru projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

 opracowanie zakładki informacyjnej na stronie internetowej Gminy Czyże, 

 podnoszenie tematyki rewitalizacji w trakcie spotkań z mieszkańcami, także w ramach 

zebrań sołeckich,  

 udostępnianie wniosków z posiedzeń Zespołu ds. rewitalizacji na stronie internetowej 

gminy, a co za tym idzie umożliwienie zapoznania się z postępami prac wszystkim 

zainteresowanym,  

 udział w realizacji projektów zgłoszonych przez podmioty sektora prywatnego, 

 działalność organizacji pozarządowych i ich wsparcie dla podejmowanego procesu 

rewitalizacji, w tym w szczególności w ramach Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, 

 podejmowanie zadań rewitalizacyjnych w trakcie organizowanych imprez kulturalnych  

i sportowych, 

 organizację konkursów, wystaw, spotkań edukacyjnych, 

 umieszczanie informacji o ogłaszanych przez odpowiednie jednostki naborach wniosków 

na realizację projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych na stronie internetowej Gminy 

Czyże i w Biuletynie Informacji Publicznej, 
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 umieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznie dostępnych. 

 

Zaproponowane formy partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji obejmują 

zarówno działania informacyjne, jak też konsultacje planowanych i podejmowanych działań 

władz lokalnych, a także działania dążące do zaawansowanych metod partycypacji, takich jak 

współdecydowanie czy kontrola obywatelska, w szczególności w odniesieniu do zgłaszanych  

i realizowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 
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11. System realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji 

 

Zarządzanie procesem rewitalizacji ma na celu wdrażanie działań, aby możliwe było 

wyprowadzenie obszaru ze stanu degradacji, a tym samym poprawa jakości życia 

mieszkańców, przy zaangażowaniu interesariuszy i środków finansowych, pochodzących  

z różnych źródeł. Niniejszy „Program” będzie realizowany w strukturach organizacyjnych Urzędu 

Gminy. Odpowiedzialnym za realizację „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyże” jest 

Wójt Gminy. We wdrażanie „Programu” zaangażowane zostaną m.in. następujące podmioty:  

 Urząd Gminy w Czyżach,  

 jednostki organizacyjne gminy, w tym m.in. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Gminny Ośrodek Kultury i wchodząca w jego skład Biblioteka Publiczna, 

 mieszkańcy i sołtysi, 

 przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Czyże,  

 Ochotnicze Straże Pożarne oraz inne organizacje pozarządowe i społeczne, działające 

na terenie Gminy Czyże, 

 inne podmioty zainteresowane procesem rewitalizacji.  

 

Zaangażowanie różnych podmiotów we wdrażanie „Programu” prowadzi do 

wzajemnego uzupełniania się działań różnych instytucji zarówno na etapie opracowywania 

programu, jak i jego wdrażania i monitorowania postępów prac. 

 

W ramach zarządzania działaniami, zaprojektowanymi w „Programie”, zarządzeniem 

Wójta Gminy Czyże zostanie powołany zespół programowo-doradczy, tj. Zespół ds. 

Rewitalizacji. W skład Zespołu ds. Rewitalizacji wejdą delegowani przedstawiciele Urzędu 

Gminy, zajmujący się problematyką gospodarki komunalnej, edukacji, kultury, planowania 

przestrzennego, ochrony środowiska, zamówień publicznych oraz finansów, a także 

przedstawiciele jednostek organizacyjnych, które mają wpływ na realizację zadań własnych 

gminy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców. Przy 

powoływaniu członków Zespołu zostanie zachowana zasada równowagi i proporcji 

poszczególnych grup społecznych, przedstawicieli Gminy oraz partnerów społecznych 

i gospodarczych. Udział w pracach Zespołu ma charakter dobrowolny. 

 

Wyniki prac Zespołu ds. Rewitalizacji będą przedmiotem analizy w ramach cyklicznych 

spotkań, odbywających się raz na pół roku w siedzibie Urzędu Gminy w Czyżach. W ramach 

zespołu wybrany zostanie koordynator. Główne zadania Koordynatora Zespołu ds. Rewitalizacji 

z ramienia Urzędu Gminy będą obejmowały:  

 organizowanie spotkań Zespołu ds. Rewitalizacji, 

 przygotowanie sprawozdań i raportów kontrolnych dla Wójta Gminy, 

 współpraca z wszystkimi interesariuszami „Programu”, 

 proponowanie aktualizacji zapisów dokumentu, 

 koordynacja i zarządzanie zgłaszaniem projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

 działania informacyjne, 
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 działania edukacyjne. 

 

Wyznaczenie Koordynatora Zespołu ds. Rewitalizacji w ramach struktur Urzędu Gminy 

wynika z faktu, iż samorząd gminny koordynuje proces rewitalizacji jako zadanie własne gminy 

i będzie zaangażowany w realizację projektów rewitalizacyjnych. Istotną kwestią w realizacji 

wyznaczonych kierunków działań jest ich implementacja do uchwalanego prawa miejscowego 

oraz uwzględnienie w dokumentach strategicznych.  

 

Działania podejmowane w związku z realizacją zapisów niniejszego „Programu” powinny 

być upublicznione z wykorzystaniem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czyże.  

 

Komunikacja będzie się odbywała z wykorzystaniem dotychczas funkcjonujących 

kanałów informacyjnych, tj. w formie wymiany stanowisk, w tym w formie elektronicznej na 

uprzednio uzgodnione między interesariuszami adresy poczty elektronicznej, poprzez 

zamieszczenie odpowiednich informacji na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy Czyże, 

na stronie internetowej gminy („Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże”, skład Zespołu ds. 

Rewitalizacji, formularz do zgłaszania wniosków i uwag, informacje na temat wdrażania procesu 

rewitalizacji oraz zaproszenia na wydarzenia dotyczące rewitalizacji), elektroniczną skrzynkę 

pocztową zespołu, a także w trakcie spotkań i wydarzeń, organizowanych przez Urząd Gminy 

oraz organizacje pozarządowe.  
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12. System monitoringu skuteczności działań i system wprowadzania 

modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu „Programu” 

 

„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże” będzie podlegał ocenie aktualności  

i stopnia realizacji. W pierwszej kolejności sprawdzeniu będzie podlegało, czy zapisy 

„Programu” są aktualne, tj. czy odpowiadają stanowi faktycznemu w zakresie ustaleń, mających 

znaczenie dla realizacji „Programu”. Następnie zbadane zostanie, w jakim stopniu zaplanowane 

działania zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.48  

 

Kontrolne wyniki oceny realizacji „Programu” powinny być opracowywane co rok przez 

Zespół ds. Rewitalizacji jako raport z podjętych działań, który przedkładany będzie Wójtowi 

Gminy Czyże. Raport z podjętych działań będzie zawierał podsumowanie roczne oraz 

propozycje ewentualnych zmian do wprowadzenia. Uzyskane wyniki umożliwią̨ ocenę 

skuteczności zaplanowanych działań rewitalizacyjnych w celu porównania aktualnych wartości 

wskaźników z wartościami bazowymi, opracowanymi przy diagnozowaniu stanu. Ocena 

realizacji „Programu” będzie zawierała odniesienie do danych porównawczych z obszaru gminy, 

pozwalających na ocenę procesu wychodzenia obszaru ze stanu kryzysowego. Analizie 

poddane zostaną wskaźniki rezultatu poszczególnych projektów. Proponowane wskaźniki 

monitorowania realizacji celów założonych w „Programie” zostały zestawione  

w tabeli nr 34 i odnoszą się do obszaru rewitalizacji. 

 
Tabela nr 34 Wskaźniki monitorowania realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Czyże” 

Lp. 
Cel 

rewitalizacji 
Wskaźnik 

Wartość 
bazowa 
(2017) 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Źródło danych  
i sposób pomiaru 

1 

Wzmocnienie 
spójności 
społecznej  
i kapitału 
społecznego 

Liczba dzieci biorących 
udział w zajęciach 
dodatkowych [os.] 

18  35 
Urząd Gminy w Czyżach 

Analiza danych: corocznie 

2 
liczba nowych podmiotów 
gospodarczych [szt.] 

1 2 
Urząd Gminy w Czyżach 

Analiza danych: corocznie 

3 

liczba osób objętych 
wsparciem w ramach 
programu reintegracji [os.] 

0 20 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Czyżach 

Analiza danych: corocznie 

4 

Atrakcyjne 
miejsce 
zamieszkania  
i rekreacji 

liczba wspartych obiektów 
infrastruktury [szt.] 

0 3 
Urząd Gminy w Czyżach 

Analiza danych: corocznie 

5 
liczba obiektów, którym 
nadano nowe funkcje 
[szt.] 

0 3 
Urząd Gminy w Czyżach 

Analiza danych: corocznie 

6 
długość wybudowanych 
dróg lokalnych [km] 

0 1,8 
Urząd Gminy w Czyżach 

Analiza danych: corocznie 

                                                           
48 Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny komentarz. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Departament Polityki 
Przestrzennej Warszawa, 2016. Dostępny: https://mib.gov.pl/files/0/1796888/Ustawaorewitalizacjipraktyczny 
komentarz.pdf 
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Monitorowanie osiąganych wskaźników będzie się odbywało na podstawie danych, 

udostępnionych przez: 

 stanowiska merytoryczne Urzędu Gminy w Czyżach, 

 jednostki organizacyjne, w tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  

 Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce, 

 Komendę Powiatową Policji w Hajnówce, 

 innych interesariuszy, którzy byli zaangażowani w realizację przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych.  

 

Procedura sporządzania oceny została określona tak, aby zapewnić partycypacyjny 

charakter tego procesu. Po akceptacji „Raportu z podjętych działań” przez Wójta Gminy, 

zostanie on opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Zasadniczym celem polityki 

promocji, jest rozwój zaangażowania społeczności lokalnej w proces rewitalizacji, jej udziału w 

decyzjach oraz odpowiedzialności za powodzenie realizacji „Programu”. W założeniach polityka 

promocji „Programu” powinna przybliżać mieszkańcom korzyści, jakie mogą być osiągnięte 

dzięki procesowi rewitalizacji, udostępniać wszystkim zainteresowanym stronom rewitalizacji 

i partnerom informacje o celach i problemach rewitalizacji, pobudzać partnerów programu do 

wyrażania własnych opinii, zachęcać do przedstawiania własnych projektów. Nowe 

przedsięwzięcia zgłaszane przez interesariuszy będą uwzględniane w „Programie”. Włączenie 

nowych inicjatyw do „Programu” jest uwarunkowane możliwościami finansowania, 

uwarunkowaniami formalnymi i faktycznymi, a także stopniem realizacji założenia celów 

rewitalizacji. 

 

Aktualizacja zapisów niniejszego dokumentu w przypadku zmiany warunków 

wewnętrznych bądź zewnętrznych, mających wpływ na realizację zaplanowanych działań  

i wyników podejmowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wymaga zgłoszenia w formie 

raportu zmian do Wójta Gminy przez Koordynatora Zespołu ds. Rewitalizacji. Opracowany 

projekt aktualizacji będzie poddany procesowi partycypacji społecznej wraz z uwzględnieniem 

wymogów przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wszelkie zmiany 

w dokumencie, zgłoszone Wójtowi Gminy, zostaną wprowadzone stosowną uchwałą Rady 

Gminy po wypełnieniu odpowiednich procedur i uzyskaniu opinii właściwych Organów. 
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13. Ocena oddziaływania na środowisko 

 

Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

programów rewitalizacji wynika z art. 46 oraz 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, ze zm.). 

 

W ramach opracowania projektu „Programu” Wójt Gminy Czyże pismem z 26 

października 2017 r. znak: PP.6220.1.2017 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Białymstoku z wnioskiem w sprawie stwierdzenia braku konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu dokumentu pn. 

„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże na lata 2017-2023”. W odpowiedzi Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku pismem z 20 listopada 2017 r. znak 

WPN.410.3.59.2017.EC stwierdził brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko do przedmiotowego projektu dokumentu.  
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14. Wykorzystane źródła danych 

 

Akty prawne 
 
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2004 r., Nr 

99, poz. 1001 z późn. zm. 
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. z 2017 r., poz. 

130 z późn. zm. 
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1817 z późn. zm. 
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm. 
5. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. z 2017 
r., poz. 1405, z późn. zm. 

6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1073 z późn. zm. 

7. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm. 
8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm. 
9. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. 2017, poz. 1023. 
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. z 

2014 r., poz. 1923. 
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” 

oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, Dz.U 2011, nr 209, poz. 1245. 
 

Pozostałe źródła 
 
1. Dane Państwowej Komisji Wyborczej, dostępne: http://pkw.gov.pl. 
2. Dane Banku Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, dostępne: www.stat.gov.pl 
3. Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, praca pod red. Andrzeja 

Zborowskiego, Instytut Rozwoju Miast, tom 5, Kraków, 2009. 
4. Geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, http://geoserwis.gdos.gov.pl. 
5. Parysek J. J., Wojtasiewicz L., 1979. Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, 

Studia KPZK PAN, t. 69, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
6. Pluta W., 1986. Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, 

Warszawa. 
7. Szymla Z., 2000. Determinanty rozwoju regionalnego. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 

Wrocław. 
8. Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2015 [dostępne: 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/ubostwo-w-polsce-w-
latach-2013-i-2014,1,6.html] 

9. Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny komentarz. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Departament 
Polityki Przestrzennej Warszawa, 2016. Dostępny: 
https://mib.gov.pl/files/0/1796888/Ustawaorewitalizacjipraktycznykomentarz.pdf 

10. Wpływ potencjału demograficznego i gospodarczego miast wojewódzkich na kondycję województw, 
2013, Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, Warszawa. 

11. Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, 
dostępne: https://www.mr.gov.pl/media/23916/Wytycznedotrewitalizacjipoaktualizacji-
zatwierdzone02082016clear.pdf 

12. Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 
2008 [dostępne: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne-rocznik-
pracy/zasady-metodyczne-statystyki-rynku-pracy-i-wynagrodzen,1,1.html] 
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15. Załączniki 

 

Załącznik nr 1 Granice obszaru rewitalizacji 
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Załącznik nr 2 Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 

 

   

 

 

  

Białystok, 20-11-2017 r.

WPN.410.3.59.2017.EC

Wójt Gminy Czyże 

Na podstawie art. 47 w związku z art. 49, art. 57 ust. 1 pkt. 2, art. 131 ust. 1 pkt. 1 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku dnia 26 października  

2017 r. znak: PP.6220.1.2017 o zajęcie stanowiska w sprawie stwierdzenia braku 

konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu 

dokumentu pn. „ Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże na lata 2017-2023” ,
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku stwierdza brak konieczności 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do przedmiotowego 
projektu dokumentu.

Wójt Gminy Czyże wnioskiem z dnia 26 października 2017 r., (data wpływu 27 

października 2017 r.), wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Białymstoku o zajęcie stanowiska w sprawie stwierdzenia braku konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu dokumentu 

pn. „ Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże na lata 2017-2023” .

Zgodnie z przedłożonym przez wnioskodawcę uzasadnieniem przedmiotowy Program 

przedstawia do realizacji cele oraz wyznacza kierunki działania i obszary interwencji, które 

wygenerują wysoki poziom życia społeczno-ekonomicznego mieszkańców oraz zapewnią 

bogatą ofertę kulturalno-turystyczną. Program ma na celu zrównoważony i sprawny rozwój 

gminy, który przyczyni się do rozwoju m.in. bazy edukacyjnej, kulturalnej, sportowej oraz 

turystycznej. Wśród planowanych zamierzeń zaplanowano przebudowę i remont istniejących 

budynków wraz z terenami przyległymi oraz poprawę gminnej infrastruktury drogowej, 

poprzez remont nawierzchni dróg i chodników. Wszystkie działania i inicjatywy zawarte 

w Programie mają za zadanie utrzymanie wizerunku Gminy jako miejsca przyjaznego dla 

rozwoju przedsiębiorczości, ale także miejsca przyjaznego środowisku. Działania 

przewidziane do realizacji w ramach niniejszego Programu są spójne z kierunkami 

wyznaczonymi w krajowych i wojewódzkich dokumentach programowych, 

tj. „Długookresową Strategią Rozwoju Kraju Polska 2030", „Strategią Rozwoju Kraju 2020", 

„Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", „Krajową Polityką Miejską 2023" 

i założeniami do Krajowego Programu Rewitalizacji 2022, „Strategią rozwoju województwa 

podlaskiego do 2020 roku", „Strategią Polityki Społecznej dla Województwa Podlaskiego do 

2020 roku", „Planem zagospodarowania przestrzennego Województwa Podlaskiego" oraz 

„Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020". 

Działania wyznaczone w „Programie rewitalizacji Gminy Czyże na lata 2017-2023" są 

również spójne z celami i kierunkami, wskazanymi w gminnych dokumentach programowych 

m.in. w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyże, 

Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czyże na lata 2013-2020, 

Programie aktywności lokalnej dla Gminy Czyże na lata 2017-2020. Program swoim 

zakresem obejmuje obszar wyznaczony do rewitalizacji zgodnie ustawą z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017 r, poz.1023 tj.) oraz wytycznymi Ministra Rozwoju 

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Wyznaczony obszar 

rewitalizacji obejmuje cztery następujące podobszary: sołectwa Hukowicze, Kuraszewo, 

Morze i Szostakowo.

Wśród podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w analizowanym 

Programie uwzględniono następujące projekty:

1. Nowoczesna i innowacyjna szkoła w Czyżach.

2. Stypendia dla najlepszych uczniów. 

3. Oferta zajęć pozalekcyjnych i kulturalnych. 

4. Razem możemy więcej.

5. Rowerowa Gmina Czyże.

6. Rekreacja i wypoczynek w gminie.

7. Dom dziennego pobytu dla osób starszych.

8. Klub integracji społecznej. 

9. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Morzu. 

10. Remont ciągów pieszo-jezdnych.

Z przedłożonego uzasadnienia wynika, iż działania zawarte w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji Gminy Czyże na lata 2017-2023”  nie wyznaczają nowych ram do realizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto realizacja 

przedmiotowego programu nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania na formy 

ochrony przyrody występujące na terenie gminy Czyże tj:

-Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi”, 

-Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Górnej Narwi PLB 200007; 

-projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej 

Narwi PLH200010. 

Zgodnie z zapisami zawartymi w uzasadnieniu: „ Żadne działanie nie będzie realizowane 
w obrębie obszaru podlegającego ochronie” .

Wobec powyższego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, 
nie stwierdza konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże 
na lata 2017-2023”.

Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku zastrzega, że 

z uwagi na fakt, iż przedłożony projekt przedstawia ogólne założenia i koncepcje - 

ewentualne niezidentyfikowane na tym etapie planowania zagrożenia w stosunku do 

środowiska i najbliżej położonych form ochrony przyrody - będą szczegółowo rozpatrywane 

na kolejnych etapach przygotowania dokumentu tj. na etapie procedury planistycznej oraz na 

etapie analizy składanych wniosków na realizację inwestycji. Ostateczne zezwolenie na ich 

wykonanie będzie możliwe dopiero po wykluczeniu negatywnego oddziaływania na 

środowisko i formy ochrony przyrody. 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j.), informacja o niniejszej opinii 

została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających 

informacje o środowisku i jego ochronie.

Z up. Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Białymstoku

         Grzegorz Piekarski
Zastępca Dyrektora

  Regionalny Konserwator Przyrody
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