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Uproszczona diagnoza gminy
wraz z wnioskami






została przeprowadzona zgodnie z Zasadami programowania
przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki
finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
została przeprowadzona na podstawie danych pochodzących z
Referatu Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Komunalnej, Urzędu
Stanu Cywilnego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego
Zespołu Oświaty i Wychowania, Publicznego Przedszkola w Dobrem,
Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie, Komendy Powiatowej
Policji w Radziejowie, Głównego Urzędu Statystycznego
zostały porównane dane dla każdego z 19 sołectw

Uproszczona diagnoza gminy wraz z
wnioskami
Wnioski z diagnozy:





stwierdzono występowanie stanu kryzysowego w sołectwach Borowo,
Byczyna, Dęby, Dobre i Przysiek
w sołectwie Dobre stwierdzono występowanie negatywnych zjawisk w
sferze społecznej, gospodarczej oraz przestrzenno-funkcjonalnej
w sołectwach Dęby i Przysiek stwierdzono występowanie
negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz gospodarczej
w sołectwach Borowo i Byczyna stwierdzono występowanie
negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz przestrzennofunkcjonalnej

Obszar zdegradowany gminy


można do niego zaliczyć sołectwa Borowo, Byczyna oraz Dobre
(występują tu przestrzenie zdegradowane, a na terenie każdego z nich
identyfikuje się co najmniej dwa problemy społeczne)

Obszar rewitalizacji gminy





cel rewitalizacji - przekształcenie przestrzeni zdegradowanej na cele
aktywizacji gospodarczej
zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020 obszar rewitalizacji to obszar
zdegradowany w całości lub też jego część jeśli łącznie nie przekracza
20% powierzchni gminy i 30% ludności gminy
jako obszar rewitalizacji przyjęto obszar sołectwa Dobre (posiada
największą liczbę mieszkańców), z którego wyłączono osiedle domów
jednorodzinnych, a więc ulice 19 Stycznia, 22 Lipca, Mickiewicza,
Gagarina, Leśną, Matejki oraz Powstańców (numery domów 11-24)

Szczegółowa diagnoza obszaru
rewitalizacji
Sfera społeczna:










większy udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (16,01%)
niż w przypadku średniej tego wskaźnika wyliczonej dla gminy (14,23%)
większy udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w
ogólnej liczbie dzieci na tym obszarze (40,14%) niż średnia dla gminy (39,21%)
większy stosunek liczby interwencji policji względem liczby mieszkańców na
tym terenie (0,08) niż wartość tego wskaźnika dla całej gminy (0,07)
większa wartość wskaźnika odnoszącego się do stosunku osób bezrobotnych
pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej względem ludności w wieku
produkcyjnym (0,09) niż średnia dla gminy (0,08)
w sołectwie Dobre aż 44,50% wszystkich bezrobotnych pozostaje bez pracy
ponad 24 miesiące (średnia dla gminy - 45,56%)
aż 68,54% wszystkich bezrobotnych z terenu sołectwa Dobre, którzy pozostają
bez pracy ponad 24 miesiące stanowią osoby posiadające najniższe
wykształcenie - zasadnicze zawodowe oraz gimnazjalne i niższe
dość duża liczba osób w gospodarstwach domowych korzystających ze
środowiskowej pomocy społecznej - udział takich osób stanowi 10,41% w
ogóle ludności z tego terenu przy średniej wartości dla gminy na poziomie
10,97%

Szczegółowa diagnoza obszaru
rewitalizacji
Sfera gospodarcza:



wskaźnik dynamiki liczby podmiotów gospodarczych w okresie
minionych 10 lat w sołectwie Dobre wynosi - 35 (tendencja regresu)
wartość wskaźnika liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosi
12,41 przy średniej dla gminy na poziomie 21,43

Szczegółowa diagnoza obszaru
rewitalizacji
Sfera przestrzenno-funkcjonalna:


na terenie sołectwa znajdują się przestrzenie zdegradowane o łącznej
powierzchni 18106 m² (m. in. tereny oraz obiekty pokolejowe,
poprzemysłowe, budynek GS)

Wnioski płynące z ankiety
przeprowadzonej wśród mieszkańców
Najpoważniejsze problemy w zakresie sfery
infrastrukturalnej, przestrzenno-funkcjonalnej i
środowiskowej zdaniem respondentów:


mała ilość terenów zielonych, miejsc rekreacji i wypoczynku (64,56%
wskazań)



niska jakość urządzeń małej architektury lub ich brak (43,86%)



duża ilość zdegradowanych budynków i terenów (39,30%)

Wnioski płynące z ankiety
przeprowadzonej wśród mieszkańców
Najpoważniejsze problemy w zakresie sfery społecznej:




słaba współpraca między mieszkańcami a władzami publicznymi
(50,88% wskazań)
słaba samoorganizacja społeczna (42,46%)
problem patologii społecznych takich jak alkoholizm, narkomania,
przemoc w rodzinie (42,11%)

Wnioski płynące z ankiety
przeprowadzonej wśród mieszkańców
Pozostałe problemy występujące w sołectwie Dobre:


brak miejsc pracy (91,58% wskazań)



słabe warunki do rozwoju przedsiębiorczości (37,89%)

Wnioski płynące z ankiety
przeprowadzonej wśród mieszkańców
Największy, ale niewykorzystany potencjał sołectwa Dobre to
według respondentów:


baza lokalowa/tereny pod inwestycje (32,28%)
walory przyrodnicze i kulturowe (27,37%)



potencjał tkwiący w mieszkańcach (25,61%)



Wnioski płynące z ankiety
przeprowadzonej wśród mieszkańców
Najefektywniejsze działania, których podjęcie
przyczyniłoby się do poprawy poziomu życia w sołectwie
Dobre według respondentów:





stworzenie nowych miejsc pracy (86,32%)
wspieranie rozwoju zawodowego w postaci kursów i szkoleń (42,81%)
wspieranie przedsiębiorczości i samozatrudnienia (26,32%),
konieczność przebudowy i modernizacji zdegradowanych budynków
(28,07%).

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią
dokumentu Uproszczona diagnoza gminy wraz z
wnioskami, obszar zdegradowany gminy, obszar
rewitalizacji gminy, szczegółowa diagnoza obszaru
rewitalizacji, który można znaleźć na stronie
internetowej www.ugdobre.pl w zakładce
rewitalizacja.

