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Konsultacje projektu programu 



Co to jest rewitalizacja? 

W planowaniu rozwoju gminy posługujemy się definicją 
rewitalizacji zawartą w „ustawie o rewitalizacji” 

 
„Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób 
kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej 

społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane 
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na 

podstawie gminnego programu rewitalizacji.” 

Dosłownie „rewitalizacja” oznacza „przywrócenie do życia” 



Przekładając definicję ustawową ją na język potoczny, można 
stwierdzić, że: 

 
rewitalizacja polega na rozwiązywaniu szczególnie ważnych 

problemów społecznych w tych miejscowościach, gdzie ma miejsce 
kumulacja różnego rodzaju problemów (także innych niż społeczne).  

Jakie zjawiska stanowią „społeczne problemy rozwoju”? 
 

bezrobocie, ubóstwo (wysoka pomoc społeczna!),  

przestępczość,  

niska aktywność społeczna (brak angażowania),  

niskie wykształcenie,  

brak dostępu do usług lub brak dostępu do usług wysokiej jakości,  

brak miejsc opieki dla osób starszych 



Dlaczego właśnie teraz interesujemy się rewitalizacją? 

Jesienią 2015 roku przyjęto ustawę o rewitalizacji. Ustawa stworzyła możliwość 
realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych także na obszarach wiejskich - dotąd 

było to niemożliwe, bo rewitalizacją objęte były tylko miasta 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020 stworzył możliwość ubiegania się o dofinansowanie rewitalizacji 

Żeby móc skorzystać z tych środków niezbędne jest sporządzenie programu 
rewitalizacji zgodnie z wytycznymi opracowanymi i przyjętymi przez Zarząd 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Gmina Cekcyn kończy obecnie sporządzanie takiego programu  
(a dzięki bardzo dobrze przygotowanej dokumentacji w „konkursie dotacji” 

została zakwalifikowana do dofinansowania i uzyska zwrot prawie 90% 
kosztów sporządzenia programu) 



Program rewitalizacji będzie realizowany w latach 2017 (2018) - 2023 

W przeciwieństwie do rewitalizacji realizowanej w miastach w perspektywie 
finansowej 2007-2013, obecnie programy rewitalizacji MUSZĄ rozwiązywać 

problemy społeczne – a nie służyć remontom i estetyzacji 

Zadania zawarte w programie MUSZĄ być 
zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) 

Lokalnej Grupy Działania Bory Tucholskie – 
w innym przypadku nie będą mogły być 

dofinansowane ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego 



Schemat logiczny planowania działań rewitalizacyjnych 

Analizy mające na celu wstępne 
wytypowanie miejscowości do 

rewitalizacji 

Konsultacje - wyrażenie woli 
udziału mieszkańców w 

rewitalizacji oraz zobowiązanie się 
do udziału w rewitalizacji 

Wspólna (mieszkańcy + gmina) 
identyfikacja potrzeb – co jest 

naszym problemem, czego 
oczekujemy w wyniku rewitalizacji? 

Ustalenie planu działań (co 
dokładnie chcemy zrobić) 

Realizacja zaplanowanych działań  
Analizy mające na celu ocenę 

zmian 



Na czym ma polegać rewitalizacja w gminie Cekcyn? 

Działania na rzecz 
osób starszych 

Działania na rzecz 
aktywizacji 
zawodowej 

Działania na rzecz 
poprawy 

bezpieczeństwa 

Rewitalizacja będzie przeprowadzona w Cekcynie  
i będzie dotyczyć trzech głównych sfer: 

Przebudowa 
zabudowań koło 
Kościoła na „klub 

seniora” (Centrum 
Usług Społecznych) 

Uruchomienie „klubu 
seniora” 

Działania 
integracyjne – 

międzypokoleniowe 

Dodatkowe inne 
inwestycje dla 

seniorów 

Utworzenie 
przedsiębiorstwa 

społecznego 

Szkolenia zawodowe 

Montaż monitoringu 
w centrum Cekcyna 

Szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa dla 

seniorów 

Szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa dla 
dzieci i młodzieży 



Dlaczego projekty rewitalizacyjne będą realizowane tylko w Cekcynie? 

Zgodnie z ustawą – rewitalizacja może być prowadzona tylko w wybranych 
miejscowościach. Razem nie mogą one przekraczać 30% mieszkańców gminy i 

20% powierzchni gminy 
NIE MOŻNA WIĘC REWITALIZOWAĆ WSZYSTKICH MIEJSCOWOŚCI ! 

Cekcyn jest największą miejscowością – a więc skupia też najwięcej 
problemów. W programie rewitalizacji udowodniono to za pomocą liczby 

bezrobotnych, liczby korzystających z pomocy społecznej, liczby przestępstw i 
wykroczeń 

Działania na rzecz ludności starszej mogą być realizowane tylko w 
miejscowościach, które są zamieszkiwane przez co najmniej 100 osób w 
wieku ponad 60 lat – ten warunek spełnia tylko Cekcyn (387 osób). Dla 

porównania: Iwiec – 91, Krzywogoniec, Zdroje, Zielonka około 55. 

Dodatkowo – w Cekcynie jest niewykorzystywany obiekt (tzw. „przestrzeń 
zdegradowana”) który można przystosować dla seniorów korzystając z dużego 

dofinansowania 



Jak dużą część gminy stanowią 
lasy? 



Ludność miejscowości gminy Cekcyn 



liczba bezrobotnych ogółem 85 
liczba bezrobotnych kobiet 57 
liczba bezrobotnych mężczyzn 28 
bezrobotni długookresowi (ponad 12 miesięcy) 41 
w tym ponad 24 miesiące 22 

gospodarstwa domowe objęte pomocą społeczną 31 
ludność w tych gospodarstwach 103 
ludność długotrwale objęta pomocą    84 
dzieci na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny  207 
% udział dzieci na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny   48,6 
liczba wykroczeń w latach 2014-2016     57 (46% wszystkich) 

liczba przestępstw w latach 2014-2016  79 (59% wszystkich) 

Problemy społeczne 
miejscowości Cekcyn 



Ludność miejscowości Cekcyn 



Obecnie w Gminie Cekcyn  

jest 1290 osób w wieku 60 i więcej lat 

Osoby te stanowią 19% wszystkich mieszkańców 

W roku 2030 w Gminie Cekcyn  

będzie około 1730 osób w wieku 60 i więcej lat 

Osoby te będą stanowiły prawie 25% wszystkich 

mieszkańców 

Gmina Cekcyn liczy obecnie około 6750 mieszkańców 



Zmiany liczby i udziału grup wiekowych w gminie Cekcyn 

Starzenie społeczeństwa 



Prognoza GUS dla obszarów wiejskich powiatu tucholskiego 



Prognoza dla obszarów wiejskich powiatu tucholskiego 
(% udziały grup wiekowych) 



Obszar rewitalizacji 



Czy pozostałe sołectwa będą miały jakieś korzyści z rewitalizacji? 

Dzięki doświadczeniom zdobytym w programie rewitalizacji, Gmina lepiej 
pozna funkcjonowanie: klubu seniora i przedsiębiorstwa społecznego – w 
przyszłości takich obiektów będzie trzeba tworzyć więcej, także w innych 

miejscowościach w Gminie  

Dzięki dużemu dofinansowaniu – Gmina oszczędza środki własne, które 
można wykorzystać na inne cele 

Gmina Cekcyn zyskuje zupełnie nową instytucję („klub seniora”) – jakiej 
dotąd w Gminie jeszcze nie było 

Potencjał Cekcyna jest tak ważny w funkcjonowaniu całej Gminy, że każde 
działanie zwiększające możliwości obsługi ludności – jest z korzyścią dla 

całej Gminy 



Co dalej…? 

1. Program zostanie przyjęty uchwałą Rady Gminy 

2. Po sprawdzeniu i akceptacji zostanie wpisany do rejestru programów 
rewitalizacji województwa kujawsko-pomorskiego 

3. Od tego momentu na podstawie programu będzie można ubiegać się o 
dofinansowanie zadań zapisanych w programie 

4. Pierwszych efektów można spodziewać się już w 2018 roku, ale na 
pewno części dopiero w 2019 lub później 



Badania ankietowe 

Ankieta „ogólna”  
(do wszystkich 
Mieszkańców) 

Ankieta dedykowana 
dla Seniorów 

Ankieta dedykowana 
dla Młodzieży 
(gimnazjum) 

251  
ankiet 

196  
ankiet 

64  
ankiety 

(511 ankiet na 6750 mieszkańców!!!) 



Najważniejsze wnioski z ankiety dla Seniorów 



Kto wziął udział w badaniu? 

Ankieta dla Seniorów 

PŁEĆ 



Kto wziął udział w badaniu? 

Ankieta dla Seniorów 

SYTUACJA RODZINNA 



Kto wziął udział w badaniu? 

Ankieta dla Seniorów 

WIEK 



Kto wziął udział w badaniu? 

Ankieta dla Seniorów 

MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA 



Problemy, które w największym stopniu utrudniają życie ludności starszej 

Ankieta dla Seniorów 

196 ankietowanych 
Można było wskazać 3 problemy 

Liczba wskazań 



Problemy, które zdaniem ankietowanych nie występują w ogóle lub występują na niewielką skalę 

Ankieta dla Seniorów 
(przeciętnie odpowiedzi udzielało 175 ankietowanych) 

% odpowiedzi 



Problemy, które zdaniem ankietowanych występują powszechnie lub na dosyć dużą skalę 

Ankieta dla Seniorów 

% odpowiedzi 



Zagadnienia, w których najtrudniej było wyrazić swoją opinię (odpowiedzi „nie mam zdania”) 

Ankieta dla Seniorów 

% odpowiedzi 



Zainteresowanie udziałem w bezpłatnych zajęciach w miejscu zamieszkania 

Ankieta dla Seniorów 

Liczba wskazań 



Ankieta dla Seniorów WIEŚ CEKCYN 



Problemy, które w największym stopniu utrudniają życie ludności starszej 

Ankieta dla Seniorów 

34 ankietowanych 
Można było wskazać 3 problemy 

WIEŚ CEKCYN 

Liczba wskazań 



Problemy, które zdaniem ankietowanych zamieszkujących Cekcyn nie występują w ogóle  
W Cekcynie lub występują na niewielką skalę 

Ankieta dla Seniorów WIEŚ CEKCYN 

(przeciętnie odpowiedzi udzielało 48 ankietowanych) 

% odpowiedzi 



Problemy, które zdaniem ankietowanych zamieszkujących Cekcyn występują w Cekcynie  
powszechnie lub na dosyć dużą skalę 

Ankieta dla Seniorów WIEŚ CEKCYN 

(przeciętnie odpowiedzi udzielało 48 ankietowanych) 

% odpowiedzi 



WIEŚ CEKCYN 

Zagadnienia, w których ankietowanym z Cekcyna najtrudniej było wyrazić swoją opinię  
na temat sytuacji w Cekcynie (odpowiedzi „nie mam zdania”) 

Ankieta dla Seniorów 

(przeciętnie odpowiedzi udzielało 48 ankietowanych) 

% odpowiedzi 



WIEŚ CEKCYN 

Zainteresowanie udziałem w bezpłatnych zajęciach w miejscu zamieszkania 

Ankieta dla Seniorów 

Liczba wskazań 



Dziękuję za uwagę! 

 

Zapraszamy do dyskusji! 

 

W okresie konsultacji istnieje możliwość 

składania uwag i wniosków do projektu 

programu 


