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Protokół z IV posiedzenia Komitetu rewitalizacji 
 
 

W dn. 20.12.2016 r. w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej odbyło się  

IV posiedzenie Komitetu rewitalizacji. Na spotkanie przybyło 13 z 19 członków Komitetu, sołtys 

miejscowości Podłazie Sławomir Litwiński, pracownik Urzędu Gminy Pani Anna Kopeć oraz Pan Rafał 

Graczkowski  

z firmy Graczkowski Dotacje Sp. z o.o.. 

Na wstępie Przewodniczący Komitetu Pan Edmund Wykrota przywitał członków Komitetu 

rewitalizacji, Pana Rafała Graczkowskiego przedstawiciela firmy opracowującej Program Rewitalizacji, 

Panią Annę Kopeć – pracownika Urzędu Gminy. Przewodniczący odczytał program spotkania i 

przekazał głos Panu Rafałowi Graczkowskiemu. Na początku swojej wypowiedzi Pan Graczkowski 

zaznaczył, iż Program Rewitalizacji był już prezentowany na Komisji, w której udział wzięła większość 

radnych. Wówczas przez Radnego miejscowości Podłazie została zgłoszona prośba o wpisanie do 

listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych budowy świetlicy wiejskiej/miejsca spotkań. W związku z tym Pan 

Rafał poinformował, iż wersja Programu Rewitalizacji, którą członkowie Komitetu otrzymali przed IV 

posiedzeniem Komitetu, została rozszerzona o zapisy dotyczące miejscowości Podłazie.  

W dalszej części wypowiedzi Pan Graczkowski poinformował, iż Program  Rewitalizacji jest 

ważnym dokumentem w przypadku ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W przypadku oceny projektów w ramach działań 3.3, 

4.4, 7.2, 7.4 są przyznawane punkty, za to że dana inwestycja jest ujęta w Programie Rewitalizacji. W 

działaniu 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Program jest załącznikiem do wniosku. Pan 

Graczkowski zaznaczył, że w przypadku konkursu z Działania 6.5 dotacje przeznaczone są na 

przedsięwzięcia dot. rewitalizacji miejscowości, części miejscowości będących centrami gmin. 

W opracowanym dla Gminy Łączna Programie zostało wyznaczonych 7 obszarów 

rewitalizacji. Zdaniem Pana Graczkowskiego, być może tych obszarów jest za dużo, ale dokument po 

przyjęciu Uchwałą Rady Gminy, będzie weryfikowany przez ekspertów z Urzędu Marszałkowskiego i 

wówczas w przypadku uwag będzie korygowany. W związku z tym w najbliższych miesiącach może 

być zwołane kolejne posiedzenie Komitetu Rewitalizacji, na którym tematem dyskusji będą uwagi 

Urzędu Marszałkowskiego do Programu. Niestety na etapie opracowywania dokumentu nie było 

możliwości jego wstępnej weryfikacji przez Urząd Marszałkowski. 

Następnie Pan Rafał Graczkowski zaprezentował mapy z wyznaczonymi obszarami 

rewitalizacji: 

- Obszar nr 1 Czerwona Górka (fragment sołectwa), Kamionki (całe sołectwo), 

Podzagnańszcze (fragment sołectwa), Podłazie (fragment sołectwa) 

- Obszar nr 2 Jęgrzna (fragment sołectwa) i Gózd (fragment sołectwa) 

- Obszar nr 3 Łączna (fragment miejscowości), Osełków (fragment sołectwa) i Jaśle (fragment 

miejscowości) 

- Obszar nr 4 Klonów (fragment sołectwa) 

- Obszar nr 5 Występa (fragment sołectwa) 
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- Obszar nr 6 Zalezianka (fragment sołectwa) 

- Obszar nr 7 Zagórze (fragment sołectwa) i Zaskale (fragment sołectwa). 

W dalszej części prezentacji Pan Graczkowski przedstawił Listy projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych (w sferach społecznej, gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno – przestrzennej, 

technicznej) przypisanych do poszczególnych obszarów rewitalizacji. Założenia inwestycyjne 

Programu są bardzo duże 49 810 000 zł. Przy dofinansowaniu Gmina musiałaby dołożyć środki 

własne 8 000 000 zł. Pan Graczkowski zaznaczył, iż kwoty przypisane do zadań nie są obligatoryjne, 

a realizacja większości przedsięwzięć będzie w znacznym stopniu możliwa przy pozyskaniu 

dofinansowania. Poza tym założenia zapisane w Programie powinny być realizowane przez różne 

podmioty, nie tylko przez Gminę. Zapewne, te działania na które uda się pozyskać dotacje będą 

realizowane, a pozostałe będą czekać w kolejce. 

Pan Graczkowski poinformował, iż oprócz RPOWŚ jest Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i środki PROW z Lokalnej Grupy Działania. Niestety z PROW i LGD są znacznie mniejsze 

fundusze niż w poprzednim okresie programowania. Natomiast w RPOWS zostały wyznaczone 

obszary (np. obszary wiejskie o utrudnionym dostępie do usług, obszar Gór Świętokrzyskich), dla 

których są dedykowane konkursy, niestety Gmina Łączna nie została zakwalifikowana do żadnego z 

tych obszarów. Biorąc to pod uwagę Gmina może składać wnioski w konkursach, w których biorą 

również udział duże ośrodki miejskie.  

W kolejnym punkcie spotkania Pan Rafał Graczkowski wspomniał o konkursach trwających i 

planowanych: 

- do 20.01.2017 PROW Gospodarka wodno – ściekowa 

- RPO Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

(OZE dla mieszkańców) II kwartał 2017 

- RPO Działanie 3.3  Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem energetycznej z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym – 30.01.2017, 

IV kwartał 2017 

- RPO Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej 

mobilności miejskiej ((modernizacja oświetlenia ulicznego) II kwartał 2017 

- RPO Działanie 4.2 Gospodarka odpadami I kwartał 2017 

- RPO Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa III kwartał 2017 

- RPO Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich III kwartał 2017 

- RPO Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej IV kwartał 2017 

Na zakończenie posiedzenia Pan Graczkowski poinformował, iż ma nadzieję, że na 

najbliższym posiedzeniu Rady Gminy Program Rewitalizacji zostanie przyjęty Uchwałą. Wówczas 

będzie możliwe przekazanie dokumentu do oceny Urzędu Marszałkowskiego. 

 


