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                Definicje - słownik    pojęć  do diagnozy                                                

Diagnoza 

Wg  ustawy O rewitalizacji  Art.4 ust.1 pkt 2, Art.9 ust.11 diagnoza służy wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Jest to procedura badawcza w projekcie badawczym rewitalizacyjnym  oparta na technikach i 

narzędziach badawczych, jakimi są: badania ankietowe, wywiady strukturyzowane, badania literatury, 

analizy materiałów źródłowych,  studia przypadków, analizy statystyczne baz danych. Celem diagnozy 

jest   wydobycie  zjawisk kryzysowych charakteryzujących  degradację danego obszaru  w aspekcie 

społecznym i demograficznym, przestrzenno-funkcjonalnym, prawnym, organizacyjnym, 

gospodarczym, ekonomicznym. Wyniki diagnozy zmierzają do określenia delimitacji, czyli wskazania 

miejsc, obszarów skupiających największy zbiór negatywnych zjawisk degradujących to miejsce.

Degradacja  

Degradacja obszaru  jest procesem pogarszania się jego stanu zagospodarowania. 

Odnośnikiem do oceny jest zagospodarowanie  obszaru odpowiadające stanowi, w którym degradacja 

nie występuje (D=0). W większości przypadków nie zakłada się, iż degradacja  może być zastąpiona 

terminem "pogorszenie" co mogłoby odnosić się do lepszego  pierwotnego stanu  naruszonego i 

godnego teraz poparcia celem jego odtworzenia.

Ocena poziomu degradacji  

Punktem odniesienia przy ocenie  poziomu degradacji jest stan zagospodarowana, który 

uznaje się za najbardziej odpowiedni  dla danego obszaru na podstawie przyjętego zbioru przekonań, 

który można  określić jako współczesną doktrynę urbanistyczna/planistyczną. Kryteria degradacji: 

materialna, funcjonalna, moralna, kompozycyjna (przestrzenna).  Punktem odniesienia  przy ocenie 

degradacji może być zarówno przeszłość jak i przyszłość.2

1 Ustawa z dnia 9 października 2015r. O rewitalizacji

2  Proces transformacji terenów (...)  rewitalizacja - diagnoza,, tom 8  Zygmunt Ziobrowski, Wojciech Jarczewski, Kraków 

2010, str, 27,28
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Delimitacja 

To  wyodrębnienie  z danego obszaru badawczego   określony fragment tego obszaru w 

oparciu o wyniki  diagnozy. Miejsce wyodrębnione  cechuje najwyższy stopień  negatywnych zjawisk 

degradujących. Degradacja dotyka  społeczność lokalną   w zakresie ubóstw a, ograniczeń 

funkcjonalnych, ekonomicznych, społecznych , dotyka uwarunkowań przestrzenno-funkcjonalnych , 

gospodarczych , organizacyjnych, kulturowych i in.

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej, w tym na potrzeby diagnozy przez podmioty, o których mowa

w art 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014r. poz.782 i 

1662 oraz z 2015r. poz 1240), niezwłocznie udostępniają te dane właściwemu wójtowi (...) na zasadach

określonych w tej ustawie.

Inkubator przedsiębiorczości  

Obiekt i instytucja służące promowaniu i rozwojowi przedsiębiorstw. Gmina w porozumieniu z

inną instytucją publiczną udostępnia obiekt, w którym prowadzą  działalność gospodarczą małe firmy

w pierwszym okresie  działalności.  wynajmowanie pomieszczeń  przez  te podmioty odbywa się  na

preferencyjnych warunkach.

Kryterium regionalne

To kryterium jest brane pod uwagę w ocenie wniosków o dotacje dla terenów szczególnie

zaniedbanych i o wysokim poziomie bezrobocia i wykluczenia.

Koszty kwalifikowane

W  unijnym  programie   podane  są   koszty  inwestycyjne,  ponoszone  przez  beneficjentów

pomocy, które będą podlegać refundacji.

Zrównoważony rozwój 

To  przestrzenna  manifestacja   równowagi  społecznej,  ekonomicznej,  przyrodniczej  i

technicznej. 

Idea zrównoważonego rozwoju  kojarzy się potocznie z równowagą środowiska przyrodniczego, jednak

w tym kontekście urbanistycznym kładzie się nacisk największy na równowagę społeczną a ta wynika z

równowagi  ekonomicznej.  To  zaś  prowadzi  do  równowagi  energetycznej.  Ciąg  ten  zamyka  się

równowagą przyrodniczą. 
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       1.    WSTĘP                                                                                                        

                      

 Szczegółowa diagnoza  obszaru rewitalizacji  obejmująca obecną sytuację w gminie Bogdaniec

służy  delimitacji  -   w  sposób  jednoznaczny  -   obszarów  zdegradowanych   oraz  zdefiniowaniu

występujących problemów i obejmuje łącznie pięć sfer.  

Są to:

sfera przestrzenna

sfera społeczna

sfera gospodarcza

sfera środowiskowa

sfera kulturowa.

Wg wytycznych ustawy  z dnia 9 października 2015r.  O rewitalizacji  Art.4 ust.1 pkt 2, ,Art.9 ust.13

zawarte w diagnozie treści  głęboko  wnikają w  wyżej wymienione zagadnienia a wyłonione potrzeby

rewitalizacyjne  pozwalają na sformułowanie treści projektów w sposób kompleksowy i jednoznaczny.

 

Oparcie dla diagnozy stanowi  również  Rozporządzenie  Komisji (WE) Nr 1828/2006 z dnia 8

grudnia 2006r.  - Art. 47 ust. 14

  

3 Ustawa z dnia 9 października 2015r. O rewitalizacji

4 Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. o szczegółowych zasadach wykonywania 

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne  dotyczące  Europejskiego funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego, Funduszu spójności; Rozporządzenia  (WE) Nr 1080/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U UE L 45 z 15 lutego 

2007r.)
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   2.    STRESZCZENIE                                                                                            

 Diagnoza szczegółowa obszaru rewitalizacji stanowiąca  fundamentalny element  Programu 

Rewitalizacji Gminy Bogdaniec 2016-2022 z perspektywą  2024r.  konstruuje dokument w zakresie 

wyłonienia potrzeb gminy i jej  założonych planów rozwojowych.  

Plany te dotyczą  wprowadzenia i ugruntowania  w regionie  pozycji gminy jako  obszaru  wiejskiego o

zrównoważonym  rozwoju poprzez:  

a/ rozwój  lokalny  kierowany  na  społeczność   -  aktywowanie  i  angażowanie  lokalnej

społeczności   i  organizacji,  tak  by  przyczyniały  się  do  integralnego  i  zrównoważonego  wzrostu

sprzyjającego włączeniu społecznemu 

b/  rozwój lokalny kierowany na zasoby przyrodniczo-kulturowe  -  ochrona dziedzictwa

kulturowego,  ochrona  walorów  przyrodniczo-krajobrazowych   i  kulturowych  ,  wykorzystanie

istniejących walorów na cele turystyki, agroturystyki, kultury, nauki, ekspansywne działania na rzecz

rozwoju infrastruktury technicznej, społecznej 

c/ aktywne działania na rzecz wsi i rolnictwa -  wsparcie rynku lokalnego, wsparcie dla

małych  i  średnich  gospodarstw   rodzinnych,  wsparcie  w  tworzeniu  gospodarstw  przez  młodych

rolników,  realizacja  zadań  na  szczeblu  gminnym  na  rzecz  zrównoważonej  produkcji  rolnej  w

strategicznych planach, wsparcie dla rozwoju grup producentów i przetwórstwa  wysokojakościowego.

Art.9  ust  1  ustawy  O  rewitalizacji wytycza  ścieżkę  postępowania  pozwalając    wyznaczyć

obszary zdegradowane, na których występuje minimum jedno zjawisko negatywne wyszczególnione w

tejże ustawie   oraz uwzględnia  utworzenie podobszaru. 

Wyznaczone obszary nie przekraczają 20% powierzchni gminy oraz  obejmują liczbę mieszkańców nie

większą niż 30% ludności gminy. 

Wyniki diagnozy z kolei są podstawą wnioskowania  o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i

obszaru rewitalizacji, w procesie którym występuje udział społeczności lokalnej w zakresie konsultacji

społecznych  (Art.11 ust.1-3 ).
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   3.    ANALIZA                                                                                                    

 

Wprowadzenie

Diagnoza jako dokument stanowiący główny element  Gminnego Programu Rewitalizacji wg

ustawy O rewitalizacji  Art.4 ust.1 pkt 2, Art.9 ust.15  -  służy wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i

obszaru rewitalizacji.

W tej procedurze badawczej w projekcie badawczym rewitalizacyjnym  diagnoza opiera  się na

technikach  i  narzędziach  badawczych,  jakimi  są:  badania  ankietowe,  wywiady  strukturyzowane,

badania  literatury,  analizy  materiałów  źródłowych,   studia  przypadków,  analizy  statystyczne  baz

danych. 

Celem diagnozy jest   wydobycie  zjawisk kryzysowych charakteryzujących  degradację danego

obszaru   w  aspekcie  społecznym  i  demograficznym,  przestrzenno-funkcjonalnym,  prawnym,

organizacyjnym, gospodarczym, ekonomicznym. 

Wyniki  diagnozy  zmierzają  do  określenia  delimitacji,  czyli  wskazania  miejsc,  obszarów

skupiających największy zbiór negatywnych zjawisk degradujących to miejsce.

W  niniejszym  dokumencie  wyodrębniono  takie  zjawiska   jak:  bezrobocie,  ubóstwo,

przestępczość,  poziom  edukacji,  poziom  kapitału  społecznego,  poziom  uczestnictwa  w  życiu

publicznym  i  kulturalnym.  Poddano  analizie  stopień  przedsiębiorczości,,  kondycję  lokalnych

przedsiębiorstw, standardy jakości środowiska, wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną

oraz  stan  techniczny  i  dostępność  do  podstawowych  usług  społecznych,  poziom  obsługi

komunikacyjnej, jakość terenów i obiektów publicznych.  Źródło danych poddanych analizie stanowią

w pierwszej  kolejności:  opracowana autorsko ankieta,  materiały  własne  Urzędu Gminy  Bogdaniec,

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  Powiatowego Urzędu Pracy a  następnie dane z Głównego

Urzędu Statystycznego  oraz  strategie  dla jednostek terytorialnych gminy, województwa.

5 Ustawa z dnia 9 października 2015r. O rewitalizacji

9



Diagnoza - Załącznik nr 1 do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bogdaniec 

3. 1.        SFERA PRZESTRZENNA                                                                                   

3.1.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna

Podstawowym dokumentem strategicznym  określającym, politykę zagospodarowania gminy

Bogdaniec  jest  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  gminy

Bogdaniec z  2014r.6

Niniejsza  dokumentacja,  uwzględniając  uwarunkowania   rozwoju   i  specyfikę  terytorialną  Gminy

Bogdaniec,  wyróżnia  trzy  główne  strefy  obejmujące  obszary  o  zróżnicowany  sposobie

zagospodarowania i użytkowania.

1. Strefa działalności administarcyjno-usługowej  jest miejscem siedziby gminy, stanowiącym o

bezpośrednim  oddziaływaniu, przez co charakteryzuje się największą ekspansją  procesów

urbanizacyjnych.  Kierunkiem polityki przestrzennej tej strefy jest  rozbudowa infrastruktury,

gospodarki,  aktywność  gospodarcza,  ład  przestrzenny,  estetyzacja  otoczenia.  Zakłada  się

wychodzenie  stąd   skutecznej,  dynamicznej  i  ekspansywnej  polityki  silnie  integrującej

wszystkie obszary gminy w szerokich aspektach widocznych i umacnianych w regionie.  

2.  Strefa  oddziaływania  i  ochrony  przyrodniczej   i  kulturowej  a  także  jednocześnie  strefa

krajobrazowo-turystyczna jest obszarem określonym ustawą o Lasach Państwowych,  ustawą

o ochronie przyrody - z ochroną krajobrazową, Natura 2000,  Dębowa Góra, Bogdanieckie

Grądy,   pasem chronionego krajobrazu. Skupia jednocześnie największy potencjał walorów

architektonicznych  historycznych  chronionych ustawą o ochronie dóbr kultury. Nadrzędnym

kierunkiem działań jest  wytyczenie programu permanentnej  ochrony    i  pielęgnacji  dóbr

przyrodniczych,  ochrony  działaniami  konserwatorskimi  dóbr  architektury  pałacowo-

parkowej, ryglowej sakralnej i wiejskiej gospodarskiej.    Doskonałe bogactwo przyrodniczo-

kulturowe  wymaga  dynamicznego,  szeroko  zakrojonego  realizowania  programu

turystycznego  współgrającego z  regionalnym programem kulturalnym.

3. Strefa   działalności  rolniczej   z  pozostałą  aktywnością   gospodarczą   obejmuje  głównie

południowy obszar  gminy.   Konieczne   ukierunkowane  specjalistyczne  wsparcie  rolników

zawarte m.in. w programie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju W uwolni potencjał  zawarty w

wysokich walorach gruntów rolnych.

6  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego Gminy Bogdaniec - Uchwała  Nr XXIX.182.2014 

rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. 
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Jednocześnie  zauważalna  korzystna  aktywność  podmiotów  gospodarczych   jest  dobrym

początkiem  dla   innowacyjnych  wdrożeń  specjalistycznych  wykorzystujących  rodzimy

potencjał.

Ilustracja graficzna .  Nr 1  Charakterystyka użytkowa gruntów

Wg  autorskiego układu graficznego  

Wartości  i  walory  środowiska  przyrodniczego  wynikają  z  położenia  geograficznego

powiązanego  z  krainami  geograficznymi  :  Równiny  Gorzowskiej   -   w  części  północnej,  Kotliny

Gorzowskiej - w części południowej. Powoduje to duże zróżnicowanie ekosystemów 

 i krajobrazu środowiska  przyrodniczego jako gęstej sieci hydrograficznej  (Kotlina Gorzowska oraz

dużych deniwelacji w partiach krawędziowych  moreny rzecznej Warty, i w obrębie cieku wodnego

Łupicy  oraz małej rzeki o typologii potoku górskiego - Bogdanki.

 Funkcjonowanie   gminy  jako  środowiska   charakteryzuje  się  dużym  dynamizmem  wzajemnych

oddziaływań.  Wyjątkowe cechy środowiska  powodują,  że  jest ono mało odporne na degradację i

podatne  na  presje.  Charakterystyka  tych  struktur  (przemieszczenia  mas  powietrza,  korytarze

aerodynamiczne,  rynny spływu w dolinach cieków morenowych) podatna jest na wpływ negatywny

oddziaływania  pobliskiego  miasta  Gorzowa   liczącego  135  tys.  mieszkańców,  objawiający  się

pogarszaniem stanu  atmosfery,  podwyższoną  emisją  wynikającą  z  opadu  zanieczyszczeń  ,  stanem

sanitarnym rzeki wart okalającej południe gminy.  

3.1.2 Własność gruntów i budynków, charakterystyka 

Własności gruntów i budynków 

Prawa własności gruntów określają  jako dominujące  

grunty  skarbu państwa  (ANRSP)- w części północnej gminy- obręby Racław i

Stanowice, 

grunty  prywatne-  w części  południowej  gminy,  szczególnie  na południe od

Starej Warty
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grunty  komunalne  gminy nadające  się  do  zagospodarowania  i  zabudowy -

występują  głównie w pasmie Łupowo- Motylewo

W  północnej części gminy dominuje własność prywatna nad pozostałymi, w południowej - własność

prywatna. 

Własności gruntów   są podporządkowane w gminie  głownie trzem typom: własność gminna,

własność  państwowa (np. Lasów Państwowych), własność prywatna. 

Odpowiadają one  zależnościom  strukturalnego funkcjonowania   i użytkowania. 

Gminne tereny zajmowane przez różne formy admnistarcyno-usługowe (urząd gminy , dom

pomocy społecznej, oświata-  szkolnictwo, przedszkola, tereny z zasobami naturalnymi , system wałów

przeciwpowodziowych rzeki Warty i inne).

 Tereny   Lasów Państwowych  powiązane są  z  gospodarką  leśną,  obszarami chronionego

krajobrazu i strefami ochronnymi (np. Natura 2000),  obiektami technicznymi, gospodarczymi itd. 

Tereny  związane z komunikacją, np. tereny Polskiej Kolei Państwowej (PKP) - dwutorowa  linia

z terenem dworca kolejowego i obiektami techniczno-gospodarczymi; także tereny dróg - państwowej,

wojewódzkiej, powiatowej.

Tereny technologiczne związane z przesyłem - rurociąg gazowy Przyjaźń,  tereny zajmowane

przez  sieci  elektroenergetyczne   (np.  stacja  elektroenergetyczna  110/15kV  GPZ  Łupowo,  ciągi

magistralne) i in.

Tereny  technologiczne  związane   melioracyjną  regulacją  -  stacja  pomp  Gostkowice  -

odprowadzające wody z urządzeń melioracji podstawowej  oraz wody powodziowe rzeki Warty.

Własności  prywatne  dzielą  się  na  własności  związane ze stanem posiadania  gospodarstw

rolnych,  zabudowy podmiejskiej  mieszkaniowej,  kościelnej   zabudowy  i  parafialnej,   prywatnych

przedsiębiorstw produkcyjnych bądź usługowych.  

Charakterystyka 

Stan  i  jakość  rolniczej  przestrzeni   produkcyjnej  oraz  strukturę  jej  użytkowania  jak  i  całą

strukturę obszarową  określa najnowszy dokument strategiczny gminy  -   SUiKZP (2014r). 

Struktura użytkowa gruntów  w %:

44,4%  lasy i grunty leśne 

29,0% grunty orne

0,30% sady

26,3% łąki, pastwiska, pozostałe grunty i nieużytki.
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Ilustracja graficzna Nr 2 Struktura użytkowa gruntów w %

Wg  autorskiego układu graficznego  

Wymienia się tu   przewagę gruntów ornych o wyższych wartościach bonitacyjnych  (kl.III-IV)- ok. 71%

nad gruntami o niższych wartościach bonitacyjnych. 

Występują użytki zielone z największymi kompleksami w obszarach systemów melioracyjnych w części

południowej gminy. 

Określa  się  dość  dobre  warunki  przyrodnicze  dla  rozwoju  sadownictwa oraz  wykształcone

kierunki produkcji rolniczej w zakresie dominującej produkcji roślinnej. 

W niewielkim stopniu występują kierunki specjalistyczne charakterystyczne, jak: 

ogrodnictwo z uprawami sadowniczymi i warzywniczymi na niewielkich areałach

gospodarstw rodzinnych 

drobiarstwo - w obrębie pasma Jenin-Bogdaniec. 

Zasadnicze  uwarunkowania  rolnicze  wynikają  z  jakości  i  struktury  władania  rolniczej

przestrzeni produkcyjnej. Kompleksy najlepszych gleb w gminie występują  w północnej części gminy

poza obszarami leśnymi i chronionego krajobrazu, najsłabsze- w południowej części gminy. 

3.1.3. Infrastruktura techniczna,  budownictwo  

i  mieszkalnictwo  

Infrastruktura techniczna 

Funkcjonowanie  gminy  w  zakresie  obsługi  technicznej  ludności  i  gospodarki   zapewniają

głownie ponadlokalne systemy za wyjątkiem zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i systemu

zaopatrzenia w energię cieplną. 

A/ Komunikacja

Stan dróg: droga krajowa ekspresowa S3 - o długości  2,o km, wojewódzka Nr 132- 9,8 km,

powiatowe -45,4 km, gminne i  lokalne -97,5 km. Układ dróg gminnych  o funkcji  lokalnej   (drogi

gminne ) wymaga poprawy i drożności przez modernizację i właściwe utwardzenie.
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Obszar związany z dworcem kolejowym posiada  główne własności: gminną i PKP.  W efekcie

jest niedoinwestowany ze względu na traktowanie tego odcinka jako niepierwszorzędnej ważności dla

zarządu kolei. 

Podobnie gmina nie ma programu  na rozwiązanie tego tematu - droga przylegająca i użytkowana

przez  podróżnych z gminy - jako gminna nie jest oświetlona, nie posiada nawierzchni twardej, choć

powiązana jest także m.in.  z funkcjonowaniem  jedynej  biblioteki gminnej.

Mapa  Nr 1     SIP Układ komunikacyjny  gminy

Wg  www. bogdaniec.e-mapa.net

Przestrzeń  wyznaczona  dla  komunikacji  pieszo-rowerowej  występuje  na  małych  odcinkach

wiejskiej  komunikacji  gminnej.  Istniejące   strefy  tej  komunikacji  występują  tylko w powiązaniu  ze

szlakami turystycznymi. 

Wsie nie mają w większości  centralnych miejsc wyznaczonych przez  powierzchnie parkingowe, plac,

wiatę z informacją, pozostałą małą architekturą i oświetleniem.

Droga  wodna  wytyczona  przez   okalającą   południowy  obszar  gminy  rzekę  Wartę,  która

stanowiła  historyczny  szlak  komunikacyjny   wodny  wraz  z  Notecią   jako  bardzo  tani   sposób na

rozwiązanie transportu towarowego.  
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Dzisiaj  wspólny projekt 10 gmin  od Zwierzynia do Słubic  poprzez Santok, Gorzów, Bogdaniec i inne

miejscowości  należy wykorzystać  w aspekcie turystyki wodnej i aktywizacji tego regionu. 

B/ Sieć wodociągowa

System wodociągów zabezpiecza potrzeby wszystkich mieszkańców gminy.   W końcu 2014 r.

długość wodociągowej sieci rozdzielczej w gminie Bogdaniec wyniosła ponad 124 km, co sprawiło, że

gminę  wyróżnia  jeden  z  najwyższych  wskaźników  zagęszczenia  sieci  wodociągowej  w  układzie

przestrzennym (110,6 km na 100 km2) przy średniej 60,4 km wodociągu dla powiatu gorzowskiego i

wobec 47,6 km w całym województwie.

Średnie  zużycie  wody  w  gospodarstwach  domowych  Bogdańca  wynosi  23,7  m3,  w  powiecie

gorzowskim 28,9 m3, w województwie lubuskim 29,1 m3. 

 

C/ System kanalizacji

Systemem kanalizacji  zbiorczej jest objętych tyko część obszarów wiejskich. Środkowy obszar

gminy  w  pasie  Wyżyny  Bogdanieckiej  objęty  jest  zintegrowaną  siecią  kanalizacji  sanitarnej

realizowanej w ramach ZCG MG-6.  

Nastąpiła znaczna   poprawa uzbrojenia na terenie Gminy w ostatnich latach.  Wg wskaźnika

(XII  2014  r.)  długości  sieci  kanalizacyjnej  w  km  w  przeliczeniu  na  1 000  mieszkańców:  w  gminie

Bogdaniec wynosił on 2,66 km/1 000 mieszkańców,  w  powiecie gorzowskim - 3,54, w województwie

lubuskim  -  3,57  km/1  000  mieszkańców.  Kontynuowana  jest  budowa  i  modernizacja   systemów

kanalizacyjnych.  

W  południowej  części  gminy  ze  względu  na  brak  możliwości  technicznych  budowy  sieci

zbiorczych  ma miejsce budowa przydomowych oczyszczalni  ścieków i zbiorników bezodpływowych. 

W  latach  2011-2014  z  dofinansowania  budowy  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  i

zbiorników bezodpływowych skorzystało 14 gospodarstw. Na koniec 2014 r. na terenie Gminy istniało

aż 1 085 zbiorników bezodpływowych.

D/ Zabezpieczenie ogrzewania

Bogdaniec  nie  posiada  systemu  zaopatrującego  w  ciepło  służące  ogrzewaniu  mieszkań  i

dostarczającego ciepłą wodę.  Większość mieszkań  zasilana jest w oparciu o indywidualne systemy

grzewcze, pod postacią pieców gazowych, opalanych węglem, koksem lub przy wykorzystaniu innych

nośników energii.

System  ogrzewania  zdalczynnego  opartego  o  istniejące  kotłownie  występuje  w  bardzo

ograniczonym zakresie  we wsi Łupowo   oraz Stanowice, obejmując swoim zasięgiem   z reguły małe
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zespoły mieszkalnictwa wielorodzinnego. W pozostałych przypadkach  ogrzewanie obiektów następuje

z kotłowni/ pieców własnych. Ze względu na specyfikę zabudowy nie zakłada się  ogrzewania siecią

zbiorczą.   Występują natomiast  możliwości   wykorzystania   energii  cieplnej do celów bytowych  i

ogrzewania  w oparciu  o  gaz  ziemny,  energię  elektryczną-  z  krajowej  sieci  przesyłu  na  warunkach

Rejonu Energetycznego , fotowoltaiki.

E/ Segregacja odpadów

Na  obszarze  gminy  funkcjonuje  system  segregacji  odpadów  obejmujący  wszystkie  wioski

należące do gminy.

W ramach podjętej partnerskiej  współpracy polsko-niemieckiej, począwszy od 2004 r. gmina

Bogdaniec  uczestniczy   w  realizacji   projektów  mających  na  celu  między  innymi  poprawę  stanu

infrastruktury, wspomaganie przedsiębiorczości i ochronę środowiska naturalnego.  W latach 2007-

2013 uczestniczyło w nich prawie 470 polskich partnerów. 

 

Budownictwo  i  mieszkalnictwo

Gmina jako obszar o cechach wiejskich  podlega programowi ekstensywnej zabudowy.  Układ

osadniczy  wiejski  charakteryzuje  się  w  miarę  równomiernym  rozmieszczeniem  w  przestrzeni

niezalesionej gminy o wzajemnym oddaleniu  2-4 km. 

Koncentracja osadnictwa występuje  w Bogdańcu, w pasie Łupowo-Motylewo, w Jeninie co związane

jest z    ciągnącą się  tu drogą wojewódzką nr 132.  Większość  budynków  na  terenie  gminy

stanowią  budynki  mieszkalne  jednorodzinne.  W  2014  roku  średnio  na  1   budynek  mieszkalny

przypadało 1,18 mieszkania a przeciętne mieszkanie składało się z blisko  5 pokoi (4,9 izb).

Ilustracja graficzna Nr 3 Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2  w gminie 

Wg  danych GUS  
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W latach 2008-2014 wzrosła również powierzchnia użytkowa  mieszkań w gminie:

z 183 707m2 do 200 331 m2 (9,0 %).

Średnia wielkość mieszkania  w 2014 roku wynosiła   ponad 100m2 (102,57m2).  biorąc pod

uwagę liczbę mieszkańców gminy, która na koniec 2014 roku wynosiła 7115 osób -  przeciętnie na

jedno mieszkanie  przypada 3,6 osób (na 1 mieszkańca przypada 1,3 izby oraz 28,16m2 powierzchni

mieszkalnej).

W 2014 r. zaznaczono także wzrost liczby pozwoleń  na budowę budownictwa mieszkalnego.

Ilustracja graficzna Nr 4     Zasoby mieszkaniowe  w analizie terytorialnej  na rok 2014

Wg  danych Strategii rozwiązywania problemów  społecznych  gminy ..., str.17. 

 

Mieszkańcy  Gminy  na  ogół  dobrze  oceniają  swoje  warunki  mieszkaniowe,  co  wynika  z

przeprowadzonych przez Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych badań sondażowych.

Tabela Nr 1     Ocena warunków mieszkaniowych mieszkańców Gminy – badania sondażowe

 

Rozkład (%) odpowiedzi i estymacja wskaźników struktury

odpowiedź (%)

zdecydowanie dobrze 47,27 %

raczej dobrze 43,64 %

trudno powiedzieć 5,45 %

raczej źle 2,73 %

zdecydowanie źle 0,91 %

Suma: 100 %

Wg badań Zach. Ośrodka Bad. Społ. i Ekonom. w Gorzowie Wlkp.
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Według tych badań na jedno mieszkanie o średniej  powierzchni  122,15 m2 przypada 4,22

osoby, co oznacza, że na 1 mieszkańca Gminy przypada około 28,95 m2powierzchni mieszkalnej. 

Zdecydowaną większość zasobów  mieszkaniowych stanowią  na terenie  gminy  własność prywatną.

Tylko 1,2% to zasoby mieszkaniowe gminne.

Ilustracja graficzna Nr 5      Zasoby mieszkaniowe  gminne  wg lat 2011-2015r.

Wg  danych Urzędu Gminy Bogdaniec

Jakość  budownictwa  mieszkaniowego   we  wsiach   określa  poziom  własności,  potencjał

ekonomiczny i gospodarczy ich właścicieli.  Są to budynki z okresu przedwojennego liczące czasami

około  wieku, bieżąco remontowane i  modernizowane ale w różnym stopniu,  bądź budynki  nowe

liczące kilka-kilkanaście lat stawiane w nowej technologii   standardzie.  Podobnie jest z  budynkami

gospodarskimi - magazynowymi, inwentarskimi i związanymi z przetwórstwem  oraz garażowaniem.

Stara tkanka budowlana zawiera pokrycia jeszcze azbestowe sukcesywnie wymieniane ( wg programu

założonego Uchwałą rady Gminy.

W gminie  występują  ruralistyczne  historyczne  układy  przestrzenne  z  czytelnymi  w planie

wątkami   wiejskiej  zabudowy  w  formie  wielodrożnicy   (Bogdaniec,  Łupowo,  Racław,  Stanowice),

przydrożnicy  -  w  pozostałych  wsiach.   Występuje  tu  typowe  budownictwo  wiejskie  mieszkalne,

inwentarskie, magazynowe, gospodarcze i techniczne.

Większość  terenów osadniczych zachowała  walory i wartości kulturowe budynków, w tym

wpisane do rejestru zabytków. 

Odrębnym zagadnieniem są budowle i  budownictwo na terenach kolejowych wpisanych w

tkankę strukturalną gminy.  Część z nich PKP  przekazuje na dobro gminy  w ramach wewnętrznych

ustaleń i porozumienia.  Obiekty te  nie pełnią już funkcji  przypisanej wcześniejszej  strukturze PKP,
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jakim był dworzec kolejowy obsługujący podróżnych;  są  dzisiaj  wynajęte pod cele  mieszkaniowe i

gospodarcze.

3.1.4 Identyfikacja problemów

1. Niewielka ilość gruntów we władaniu gminy.

2. Zróżnicowana struktura własności gruntów.

3. Wzmożony ruch kołowy na drodze wojewódzkiej  Nr 132 przecinającej środek gminy. 

4. Problemem  jest  zły  stan  dróg  lokalnych/gminnych.  Niedostateczna  skuteczność

zapewnienia  bezpieczeństwa na  drodze wojewódzkiej Nr 132. Brak  rozwiązań dla

zapewnienia bezpieczeństwa   komunikacji pieszo-rowerowej  w strefach komunikacji

jezdnej  wiejskiej  komunikacji  gminnej.  Istniejące   strefy  tej  komunikacji  występują

tylko w powiązaniu ze szlakami turystycznymi. 

5.  Wsie w większości  nie mają  centr wyznaczonych przez miejsce parkingowe, plac,

wiatę z informacją, pozostałą małą architekturę i lokalne oświetlenie. Nie mają też w

wystarczającej  ilości  właściwie utwardzonej  nawierzchni,  która nadawałaby się   do

bezpiecznej  komunikacji  pieszej  dzieci,  matek  z  dziećmi  na  wózkach  i  rodzin

(wariantowo  na  rowerach)  -  ze  względu  kształtujący  się  styl  życia   codziennego  i

weekendowego także mieszkańców  wsi  i rozwijającej się turystyki.

6. Niezakończony proces wyposażenia gminy w infrastrukturę komunalną.

7. Brak rezerw mieszkań komunalnych i socjalnych pozostających w dyspozycji gminy.

8.  Brak wystarczającej  liczby miejscowych planów zagospodarowania ograniczających

niekontrolowane rozciąganie zabudowy mieszkaniowej  i pozostałej.

9. Brak  remontów  bieżących  i  modernizacji  kanałów   Wieprzyckiego  i  Kołomąt  oraz

melioracyjnych wraz z mostami.

10. Brak skutecznych działań w zakresie  utworzenia rozbudowanej przystani wodnej na

rzece Warcie (wg SUiKZP 2014r. wskazany jest teren w Gostkowicach) 

11. Brak   uregulowań  i  skuteczności   spraw   formalnych  dotyczących  obiektów

zabytkowych na terenie gminy w celu podjęcia pilnych zadań zapewnienia trwałości

tych obiektów (remonty, roboty konserwatorskie,  bieżąca  troska o dobro kulturowe i

narodowe).

12. Brak rozwiniętej bazy turystycznej - hotel , restauracja, baza informacyjna.
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13. Brak dynamicznego i spójnego działania na rzecz  działań turystycznych, spotrowo-

rekreacyjnych , kulturalnych gminnych i regionalnych.

14. Niska estetyka zabudowy  i występujący  lokalnie nieład urbanistyczny.

15. Problemem  gminy  są  zagadnienia  związane  z  usunięciem  azbestu  i

unieszkodliwieniem rozłożone w czasie 2012-2032. Wg szacunków  ilości odpadów po

zastosowaniu przelicznika  [Mg}  wynoszą  691,427.  Wyroby azbestowe  to głownie

eternit  płaski  i  falisty  pokrywający  dachy budynków mieszkalnych,  inwentarskich,

gospodarczych,  garaży  i  obiektów  przemysłowych.  W programie  opracowanym  na

potrzeby  tego  działania   wymienia  się  usunięcie  i  unieszkodliwienie  wyrobów

zawierających  azbest,  minimalizacja  negatywnych  skutków  zdrowotnych

powodowanych kontaktem z włóknami azbestu, likwidacja szkodliwego oddziaływania

azbestu na środowisko7. 

16.   Brak  rygorystycznego  stosowania  odpowiednich  zabezpieczeń  przed  infiltracją

zanieczyszczeń do gruntu i wód i wysoko  specjalistycznego rozwiązania   w zakresie

grzebowiska zwierzą padłych. Gromadzenie i utylizacja odpadów stałych  objęte są

działaniem  wyspecjalizowanych  firm  przewozowych  zwożących  odpady  bytowo-

gospodarcze do zakładu utylizacji  odpadów w Gorzowie- Chróściku, podobnie odpady

wielkogabarytowe. 

17.  Ze  względu na  bliskie  (maksymalna  odległość  10  km) sąsiedztwo dużego zakładu

utylizacji odpadów w Chróśćiku uznaje się za celowe  utrzymanie dotychczasowych

zasad gospodarki  odpadami jako najbardziej ekonomiczne. 

18.  Problemem jest  zdegradowane  centrum  wyznaczone  przez  lokalizowany  dworzec

kolejowy  i powiązane z nim otoczenie.  Część  zabudowy kolejowej z dworcem  PKP

planuje  przekazać  na dobro gminy  w ramach wewnętrznych ustaleń i porozumień.

Rozwiązanie  problemów  formalnych  i  inwestycyjnych  może  przysporzyć   gminie

ustanowienie wartości  dodanej   ze  względu na wysoki  walor komunikacyjny  tego

miejsca.   na  dzień  dzisiejszy  jest  to  miejsce  niefunkcjonalne,  nieestetyczne,

niedoświetlone i niebezpieczne.

7 Krajowy program oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032.
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3. 2       SFERA SPOŁECZNA                                                                                             

 

3.2.1 Struktura demograficzna  i społeczna

Sieć osadnicza 

Na  tle  powiatu  ilustracja  gęstości  osadniczej  określa  uwarunkowania  mające  wpływ   na

strukturę demograficzną i społeczną. 

Podstawowymi ogniwami sieci osadniczej są  ośrodki miejskie  wiodące jak Gorzów Wlkp, jako siedziba

wojewody  i   gminy  o  randze  powiatu  oraz   mniejsze  o  randze  lokalnej.  Charakterystyczny  dla

omawianej  struktury  jest  wykształcony  linearny  układ  osadniczy  na  linii Kostrzyn-Witnica-

BOGDANIEC- Gorzów Wlkp.-Strzelce Krajeńskie-Dobiegniew, którego osią jest korytarz komunikacyjny

drogi wojewódzkiej  Nr 132 i części drogi ekspresowej S3 (równoległej do krajowej  Nr 22).8

Mapa Nr  2    Sieć osadnicza; liczba ludności w tys. mieszkańców

Wg   Studium programowo-przestrzenne .....

Liczba ludności w gminie

Liczba  ludności  ze  stanu  na  rok  2012   (wg  najnowszego  opracowania  dokumentu

strategicznego  -  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania   Przestrzennego  Gminy

8   Studium programowo-przestrzenne wielofunkcyjnego zagospodarowania  doliny dolnej Warty i Noteci w granicach 

województwa lubuskiego,  JBPiP,  grudzień  2005
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Bogdaniec  2014r.): ogółem  6899 osób, mężczyzn 3368 osób,kobiet 3521 osób; przyrost naturalny  6

osób na 1000 mieszkańców.   

Ilustracja graficzna Nr 6   Przyrost naturalny na 1 000 mieszkańców gminy w latach 2002 - 2013

Wg danych  z  GUS.

W porównaniu ze stanem z 31.12.1999 r. a rokiem 2012 nastąpił  wzrost  liczby ludności o

8,6%.  a w stosunku do roku 2014  o 8,76%  i  wynosił  7030 osób.  Świadczy to o umiarkowanym

wzroście demograficznym. 

W 2015 roku liczba ludności wyniosła w gminie 3115 osób (dane GUS).

Tabela  Nr 2     Przyrost naturalny na 1 000 mieszkańców gminy w latach 2002 - 2013

Jednostka terytorialna

Przyrost naturalny na 1000 ludności

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gmina Bogdaniec

2,9 0,9 4,6 2,0 0,7 4,1 5,3 3,8 3,9 2,4 2,4 2,8

Zestawienie na podstawie danych GUS.

Ilustracja graficzna Nr 7     Ludność w gminie, uwarunkowania  demograficzne

Wg  autorskiego układu graficznego  
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Pozostałe uwarunkowania demograficzne:

stabilna proporcja liczby kobiet do mężczyzn, względna równowaga z przewagą kobiet

duży spadek udziału grupy w wieku przedprodukcyjnym

wzrost osób w wieku produkcyjnym

zwiększający się udział osób w wieku poprodukcyjnym

wahający się przyrost naturalny

                                  wzrost o 8,60%   (1999r.-2012r.), 

                                  wzrost  o 7,76%  (2012r.-2014r.)

zwiększone saldo migracji .

A/ Liczba ludności  w podziale na  sołectwa- najmniejsze jednostki 

terytorialne  w gminie

Ilustracja graficzna Nr 8     Waloryzacja  demograficzna -  liczba mieszkańców  w sołectwach   (2012 i 2014 r.) 

Wg  autorskiego opracowania graf.  
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Tabela Nr 3     Liczba ludności w sołectwach  ze stanu na rok 2012  i 2014r. 

Wg  danych GUS  

Migracje wewnętrzne

Ruchy migracyjne ludności wskazują  na przemieszczenia się ludności  lepiej sytuowanej  z 

wielkomiejskich bloków  do własnych domów jednorodzinnych budowanych w atrakcyjnych obszarach 

wiejskich w pobliżu miast lub na obszarach sprzyjających rozwojowi turystyki.

Migracje wewnętrzne  w Polsce (w tys.)9 wskazują na  ujemny bilans w województwie 

lubuskim  bliski zrównoważonemu  (2009r.), także podkarpackim, świętokrzyskim i opolskim. 

najkorzystniejsze saldo wskazuje na województwa mazowieckie, śląskie,  wielkopolskie. 

9    Rocznik Demograficzny, GUS, Warszawa
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Sołectwo

Bogdaniec 1237 1250

Chwałowice 291 315

Gostkowice 113 112

Jasiniec 76 93

Jeninek 46 59

Jeniniec 338 344

Kwiatkowice 229 213

Krzyszczyna 72 67

Krzyszczynka 81 79

Roszkowice 34 40

Lubczyno 335 326

Motylewo 195 192

Podjenin 107 115

Racław 317 330

Stanowice 391 393

Łupowo 875 881

Wieprzyce 243 242

Jeże 60 70

Jeżyki 178 193

Włostów 89 94

Jenin 1592 1623

Razem 6899 7030

Liczba  ludności 

2012 r.

Liczba  ludności 

2014 r.
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Tabela Nr 4     Migracje ludności na pobyt stały w Polsce 

Lata Napływ Odpływ Saldo 

Ogółem

1999 432,4 432,4 x

2009 403,8 403,8 x

Miasta

1999 241,4 238,6 2,8

2009 209,7 250,7 -41,0

Wieś

1999 191,0 193,8 -2,8

2009 194,2 153,1 41,1

Wg  danych liczbowych GUS 2009, s.38-39

Charakterystyka migracji wewnętrznej w gminie wykazuje tendencje wzrostowe, na co ma 

wpływ także  ruch kierunek "miasto-wieś" ze względu na atrakcyjną m.in. lokalizację wsi Jenin.

Ilustracja graficzna Nr 9     Migracje ludności na pobyt stały w Gminie Bogdaniec

Wg  danych liczbowych  Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze  wg 2014r. , Statystyczne Vademecum 

Samorządowca  2015r.
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Opieka medyczna

Liczba ludności przypadająca na 1 podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej zmniejszyła się 

w 2014 roku do 1298 osób w skali powiatu. 

Na  1 przychodnię w Gminie Bogdaniec przypada 1779 mieszkańców wg Statystycznego Vademecum 

Samorządowca 2015r.10 

Ilość punktów świadczących usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, a także 

stomatologii i ginekologii umożliwiło rozszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych o cykliczne 

badania mammograficzne i cytologiczne. Na terenie gminy działa jedna ogólnodostępna apteka oraz 2 

punkty apteczne.

Tabela Nr 5     Dostęp do opieki zdrowotnej

Jednostka terytorialna 

województwo/ powiat/gminy

Przychodnie -

ambulatoryjna opieka

zdrowotna (obiekty)

Województwo lubuskie 547

Powiat gorzowski 32

Powiat gorzowski - GMINY WIEJSKIE 17

Kostrzyn nad Odrą 11

Witnica – miasto 4

Deszczno 2

Kłodawa 3

Lubiszyn 5

Santok 3

Bogdaniec 4

Wg danych GUS

 

3.2.2. Pomoc społeczna

Specyfika problemów socjalnych 

Problemy socjalne mieszkańców są ściśle związane ze zjawiskiemm wykluczenia społecznego.

Wykluczenie  społeczne  jest  skutkiem  marginalizacji  oznaczającej  spadek  znaczenia  jednostek  lub

całych  grup  społecznych  w  społeczeństwie,  w tym  również  w  lokalnej  społeczności.  Wykluczenie

społeczne  ma  wymiar  zarówno  obiektywny,  jak  i  subiektywny.  Jest  ono  często  bardzo  realne,

wynikające z  położenia  jednostki  w danej  zbiorowości,  braku dostępu do określonych dóbr,  braku

możliwości  pełnienia  określonych  ról  społecznych.  Ale  też  ma  szczególne  znaczenie  mentalne.

10      http://zielonagora.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lubuskie/portrety_gmin/
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Powoduje,  że  jednostka  odczuwa  fakt  izolacji,  braku  możliwości  pełnej  inkluzji  w  życie  lokalnej

społeczności. 

Ten drugi aspekt jest równie ważny jak pierwszy, a często ma ogromne znaczenie, powodując różnego

rodzaju choroby, uzależnienia, czy wręcz zmiany patologiczne. 

Wg najnowszej  informacji   z  2015 roku -  www.mpips.gov.pl/pomoc-społeczna/raporty oraz

www.sta.gov.pl  udział osób trwale korzystających z pomocy społecznej w ludności ogółem 2014 roku

wynosi :

w  Polsce   3,2%                          w woj. lubuskim  3,0%

Udział osób trwale korzystających z pomocy społecznej w liczbie beneficjentów ogółem  w 2014 r. :

w Polsce   80,8%                        w woj lubuskim wynosił   61,9%

Udział gospodarstw bez dochodu w liczbie gospodarstw jednoosobowych ogółem w 2014r. wynosi: 

w Polsce   6,0%                          w woj. lubuskim   7,4%.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2014 r. wynosi:

w Polsce   11,6%                       w woj. lubuskim  12,8%.

Wg  stanu   z  grudnia  2014  r.  powiatowe  urzędy  pracy  w  Polsce  miały  w  ewidencji  1,8  mln

bezrobotnych, w tym blisko 17% stanowiły  osoby w wieku 18-24 lata. Większy udział -26,0% to osoby

w  wieku 50 lat   i  więcej.   Osoby w  przedziale  wiekowym 18-50 + nie mają szans na  zasiłek z

Funduszu Pracy. 

W gminie Bogdaniec nie ma beneficjentów  cudzoziemców.

Do głównych  problemów socjalnych  mieszkańców,  mogących  wpływać  na  ich  wykluczenie

społeczne, zalicza się:

Ubóstwo

Bezdomność

Niepełnosprawność

Warunki mieszkaniowe

Uzależnienia

A/ Ubóstwo, bezrobotność, bezdomność i niepełnosprawność 
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Gmina Bogdaniec dotknięta jest wszystkimi wyżej wymienionymi problemami społecznymi  różnym

stopniu nasilenia:

w najmniejszym – bezdomnością, która dotyczy kilku (2-4) osób,

a w największym – ubóstwem (458 osób). 

Ubóstwo dotyka 6,0% wszystkich mieszkańców Gminy. Wskaźnik ten jest niższy niż średnia krajowa

wynosząca 7,4% czy też wojewódzka (dla lubuskiego – 7,8%), ale na  terenie gminy znajdują się takie

obszary, gdzie zjawisko ubóstwa występuje w znacznie  większej skali11.

Środowiskowa pomoc społeczna 12jest udzielana w Bogdańcu znacznie częściej niż na terenie

całego powiatu, województwa lubuskiego oraz Regionu Północno-Zachodniego, z wyjątkiem sąsiedniej

gminy Lubiszyn, gdzie wskaźnik ten wynosił w 2014 r.  15,9% ogółu mieszkańców gminy. 

Pomoc społeczna w ujęciu procentowym najwyższa jest w Gminie Bogdaniec 10%, niższa w powiecie

8,7%, niższa jeszcze bardziej  w województwie 7,7%.

Tabela Nr 6     Środowiskowa pomoc społeczna

Środowiskowa pomoc
społeczna/
Jednostka

 terytorialna/rok

Dane wg lat

2009 2010 2011 2012 2013 2014

osoba osoba osoba osoba osoba osoba

północno-zachodni        
583684 559585 519230 518836 532471 478785

Powiat  Gorzowski 8626 8101 7137 6742 6855 6175

Miasto przygraniczne
Kostrzyn nad Odrą (1) 

1504 1403 1330 1292 1415 1210

Gmina Deszczno (2) 611 836 584 673 663 603

Gmina Kłodawa (2) 835 827 782 844 847 744

Gmina Lubiszyn (2) 1242 1544 1335 1260 1247 1103

Gmina Santok (2) 813 725 673 620 608 537

Gmina Witnica (3) 2785 1861 1565 1296 1297 1270

Gmina BOGDANIEC
836 905 868 757 778 708

Wg  danych GUS 

11     Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r., GUS, Opracowanie sygnalne, Warszawa, 09.06.2015 r.

12  Środowiskowa pomoc społeczna, to pomoc udzielana ludności w gospodarstwach domowych w miejscu zamieszkania, za
pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej.  Szacunki  na podstawie Zbioru Centralnego Krajowego Systemu Monitoringu
Pomocy  Społecznej  (ZC  KSMPS)  Ministerstwa  Pracy  i  Polityki  Społecznej,  zawierającego  informację  o  zrealizowanych
świadczeniach środowiskowej pomocy społecznej i odbiorcach tej pomocy - gospodarstwach domowych i ich członkach 
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Według danych GUS-u w 2014 r. środowiskową pomocą społeczną w gminie Bogdaniec objętych było

708  osób,  w  tym  429  (60,1%)  poniżej  kryterium  dochodowego  oraz  279  (39,9%)  powyżej  tego

kryterium.

Ilustracja graficzna Nr  10     Środowiskowa pomoc społeczna  wg danych w  %

Opracowano na podstawie danych GUS oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu

Tabela Nr  7     Powody udzielania środowiskowej pomocy społecznej

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba

rodzin

Liczba osób

 w rodzinach 

Ubóstwo 180 458

Bezrobocie 108 303

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego

47 150

Niepełnosprawność 113 243

Długotrwała lub ciężka choroba 166 350

Potrzeba ochrony macierzyństwa 34 177

Alkoholizm 7 11

Trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z
zakładu karnego 

2 3

Przemoc w rodzinie 0 0

Zestawienie na podstawie danych GOPS, 2015.
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Zbiorowość poniżej kryterium dochodowego oznacza, że dochód na osobę w rodzinie/osobę

samotnie gospodarującą nie był wyższy, niż ustalone w ustawie kryterium do uzyskania świadczenia

pieniężnego.   To kryterium w latach 2008 -  2011 i  do 30 września  2012 r.  wynosiło  dla  osoby w

rodzinie 351 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 477 zł. 

Od 1 października 2012 r. to kryterium wynosi odpowiednio: 456 zł i 542 zł. Wyższe kryterium

dochodowe  obowiązuje  w  przypadku  świadczeń  realizowanych  nieodpłatnie  w  ramach  Programu

Rządowego  „Pomoc  Państwa  w  zakresie  dożywiania”  oraz  w  ustalanych  przez  gminy  zasadach

odpłatności za usługi opiekuńcze. 

Powyższe  dane  wskazują  na  znaczący  problem  ubóstwa  wśród  mieszkańców  Bogdańca.

Potwierdzają to również dane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu, zgodnie z którymi

różnymi formami pomocy społecznej w 2014 r.  został  objęty  co piąty mieszkaniec gminy (20,6% -

łącznie 929 osób). 

Na terenie gminy Bogdaniec w 2007r.   było około 250 osób niepełnosprawnych, obecnie jest

około 300 takich osób, co stanowi ok. 4,2% wszystkich mieszkańców Gminy. Znaczna część tych osób

objętych jest różnymi formami pomocy społecznej (113 rodzin).

Formy pomocy społecznej 

Najczęstsze formy udzielanej pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu to:

pomoc socjalna (926 osób), 

zasiłki okresowe (190 osób),

inne zasiłki celowe i w naturze (89 osób) 

oraz zasiłki stałe (55 osób).

Tabela Nr  8     Formy pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Bogdaniec

Formy pomocy społecznej Kwota świadczeń 

w zł.

Liczba

 rodzin

Liczba osób 

w rodzinach

Zasiłki stałe 182 724 42 55

Zasiłki okresowe, w tym przyznane z 

powodu:

76 997 60 190

   a) bezrobocia

   b) długotrwałej choroby

   c) niepełnosprawności

   d) innego

45 646 32 74

15 169 12 46

8 698 8 37

7 484 8 33

Schronienie 435 1 1

30



Diagnoza - Załącznik nr 1 do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bogdaniec 

Usługi opiekuńcze 31 731 8 12

Zasiłki celowe - zdarzenia losowe 500 1 1

Sprawienie pogrzebu 2 200 1 1

Inne zasiłki celowe  i w naturze 48 892 54 89

Interwencja kryzysowa 0 13 38

Pomoc socjalna 0 390 926

Odpłatność za pobyt w DPS 19 744 1 1

Razem 363 223 571 1 314

Wg Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu za rok 2014, Bogdaniec,

kwiecień 2015.

Ponadto na terenie Gminy była realizowana pomoc społeczna z różnych innych programów, w

ramach których wydatkowano łącznie ponad 1,5 miliona złotych, w tym:

 na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – w kwocie 712 427 zł., 

Program Rządowy „Dożywianie” – 250 000 zł., 

fundusz alimentacyjny – 305 620 zł., 

zasiłki dla opiekunów – 193 423 zł.

Tabela Nr 9     Inne formy pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy Bogdaniec

Formy pomocy społecznej Kwoty (w tys. zł)

Rodzaje świadczeń w latach 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Świadczenia rodzinne  1582 1488 1550 1521 1601 1504

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 1181 1074 1073 942 868 831

Zasiłki pielęgnacyjne 234 263 284 305 334 334

Zestawienie  własne na podstawie danych GUS.

Wsparcie  materialne  udzielane  jest  również  uczniom  szkół  w  gminie  Bogdaniec,  co

przedstawia poniższa tabela.
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Tabela Nr   10     Pomoc materialna dla uczniów w Gminie Bogdaniec w roku szkolnym 2013/2014

Liczba

uczniów w

szkole

Stypendia Zasiłki Dofinansowani

e posiłków

Dofinansowanie

podręczników

Razem

Szkoły podstawowe liczb

a

% liczba % Liczba % liczba % Liczba

Jenin 156 10 6,41 2 1,28 16 10,26 10 6,41 38

Jeniniec 96 11 11,46 1 1,04 20 20,83 8 8,33 40

Lubczyno 96 17 17,71 2 2,08 29 30,21 7 7,29 55

Bogdaniec 196 11 5,61 2 1,02 17 8,67 15 7,65 45

Razem 544 49 9,01 7 1,29 82 15,07 40 7,35 178

Gimnazjum liczb

a

% liczba % Liczba % liczba % Liczba

Bogdaniec 193 28 14,51 3 1,55 16 8,29 5 2,59 52

Razem 737 77 10,45 10 1,36 98 13,30 45 6,11 230

Zestawienie  własne  na  podstawie  danych  GOPS:  Sprawozdanie  z  działalności  Gminnego  Ośrodka  Pomocy

Społecznej w Bogdańcu za rok 2014, Bogdaniec, kwiecień 2015.

Stypendia i zasiłki szkolne (ustawa o oświacie)

Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc mającą

charakter socjalny, to jest w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy ustala rada gminy w regulaminie udzielania pomocy

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. 

Warunki mieszkaniowe

 W latach 2008 – 2014 wzrosła  ogólnie o 8,3% liczba budynków mieszkalnych znajdujących się

na terenie Gminy (z 1 527 w 2008 r. do 1 653 w 2014 r.). W budynkach tych znajdowały się na koniec

2014 r. 1 953 mieszkania, składające się łącznie z 9 544 izb.   

Wymienione dane liczbowe  eksponują w pierwszej kolejności  trend migracji ludności z miasta na

wieś.

Tabela  Nr 10      Budynki mieszkalne w latach 2008-2014 na terenie Gminy Bogdaniec

Forma 

zamieszkania/ 

w latach 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Budynki

mieszkalne
1527 1553 1569 1605 1618 1639 1653

Mieszkania 1889 1911 1880 1902 1916 1939 1953
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Izby 8916 9037 9162 9272 9349 9465 9544

Zestawienie własne na podstawie danych GUS.

Większość budynków na terenie gminy stanowią budynki jednorodzinne. W 2014 r. średnio na jeden

budynek mieszkalny przypadało 1,18 mieszkania, a przeciętne mieszkanie składało się z blisko pięciu

pokoi (4,9 izb).

W latach 2008 – 2014 wzrosła również powierzchnia użytkowa mieszkań w Gminie:

ze 183 707 m2                   do 200 331 m2 (wzrost o 9,0%).

Średnia wielkość mieszkania w 2014 r. wynosiła ponad 100 m2 (102,57 m2). 

Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców Gminy, która na koniec 2014 r. wynosiła 7 115 osób, można

zauważyć, że: 

 przeciętnie na jedno mieszkanie przypada w gminie 3,6 mieszkańców,

na  jednego mieszkańca przypada  -  1,3  izby oraz  28,16 m2 powierzchni

mieszkalnej.

W 2014 r. wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania w relacji do poprzedniego roku.

Znacząco  także  wzrosła  liczba  mieszkań,  na  budowę  których  wydano  pozwolenia  oraz  mieszkań,

których budowę rozpoczęto.

Tabela Nr 11     Zasoby mieszkaniowe oddane do użytkowania w 2014 r. 

Jednostka terytorialna Mieszkania

szt.

Izby

szt.

Powierzchnia użytkowa

mieszkań (m2)

Województwo lubuskie 3355 13659 310789

Powiat gorzowski 241 1324 28985

Powiat gorzowski - GMINY 

WIEJSKIE

186 1024 23315

Gmina Bogdaniec 18 101 2155

Wg danych GUS

Tab. 12     Zasoby mieszkaniowe gminy Bogdaniec ogółem w 2014 r. 

Jednostka

terytorialna

Budynki

mieszkalne

Mieszkania Izby Powierzchnia

użytkowa

mieszkań (m2)

Województwo 

lubuskie

144 038 362 650 1 440 011 26 525 524

Powiat gorzowski 13 565 21 846 96 815 1 911 717
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Powiat gorzowski - 

GMINY WIEJSKIE

9 654 11 467 54 964 1 155 409

Gmina Bogdaniec 1 653 1 953 9 544 200 331

Zestawienie na podstawie danych GUS, gminy,  http://zielonagora.stat.gov.pl/

Ilustracja graficzna Nr  11   Zasoby mieszkaniowych oddanych  do użytkowania w 2014 r. 

Wg  własnego rozwiązania graficznego. 

Dane dotyczące liczby budynków i lokali mieszkalnych nie odbiegają znacząco od średnich dla

powiatu gorzowskiego i województwa lubuskiego. 

Ilustracja graficzna Nr 12     Liczba osób przypadających średnio na 1 mieszkanie  w 2014 r. 

Wg danych j.w.

W gminie Bogdaniec nieco więcej osób przypada średnio na 1 mieszkanie: (3,6) niż w powiecie

gorzowskim (3,2), czy województwie lubuskim (2,8),ale biorąc pod uwagę inne wskaźniki, takie jak

średnia  liczba  izb  przypadająca  na 1 mieszkańca  (1,34  dla  Gminy,  a  1,37 i  1,41  odpowiednio  dla

powiatu i województwa), a także powierzchnię mieszkalną przypadającą na 1 mieszkańca (Gminy –

28,2 m2,  powiatu – 27,0 m2 i  województwa – 26,0 m2),  można orzec, że warunki mieszkaniowe w

Gminie nie odstają znacząco od średniej wojewódzkiej, a zwłaszcza powiatowej.
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Stan własnościowy

Zdecydowaną większość zasobów mieszkaniowych stanowią na terenie Gminy mieszkania lub

domy  będące  w  dyspozycji  prywatnych  właścicieli.   Jest  to  budownictwo  jednorodzinne  typu

wiejskiego, typu podmiejskiego (nowe budownictwo z tzw. „sypialnią”mieszkańców  Gorzowa Wlkp.)

lub powiązane z indywidualnymi gospodarstwami rolnymi. 

Niewielka część (ok. 1,2%) stanowią zasoby mieszkaniowe Gminy.

A/ Mieszkania komunalne

Ilustracja graficzna Nr 13      Zasoby mieszkaniowe  gminne  wg lat 2011-2015 r.

Wg  danych Urzędu Gminy Bogdaniec

Tabela Nr   13     Zasoby mieszkaniowe Gminy w latach 2011-2015

Rodzaje

zasobów 

2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.

Mieszkania

komunalne

20 20 19 19 15

Budynki

komunalne

3 3 3 3 3

Zestawienie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Bogdaniec oraz GUS.

Gmina obecnie posiada mieszkania komunalne w Stanowicach (3 lokale), Bogdańcu (3 lokale),

Racławie  (5  lokali)  oraz  Kwiatkowicach  i  Lubczynie  (po  2  lokale),  a  także  po  jednym  budynku

mieszkalnym w Roszkowicach, Podjeninie i  Wieprzycach.  Stąd też  bardzo niewiele osób korzysta z

dodatków mieszkaniowych.
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Tabela Nr  14     Dodatki mieszkaniowe w Gminie Bogdaniec

2010 r 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.

Liczba (szt.) 6 0 0 0 12

Kwota (zł) 1001 0 0 0 2620

Zestawienie  własne na podstawie danych Urzędu Gminy Bogdaniec oraz GUS

     Ogólnie można stwierdzić, że na terenie gminy nie występują większe problemy mieszkaniowe.

Podstawowe potrzeby mieszkańców w tym zakresie są  nieźle  regulowane. Jedynie część budynków

wymaga remontów i modernizacji.  

Dotyczy  to  głównie  starej  zabudowy  na  terenach  mniejszych  wiosek  oraz  częściowo  obiektów

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej Nr 132.

Uzależnienia 

Najczęstszą  formą  uzależnienia  jest  nadmierne  spożywanie  alkoholu.  Według  WHO  (ang.

World Heath Organization) spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy i ryzykowny jest w krajach Unii

Europejskiej trzecim w kolejności najistotniejszym czynnikiem ryzyka pogorszenia stanu zdrowia          i

przedwczesnej śmierci. 13. 

W  Polsce  według  danych  PARPA  (Państwowa  Agencja  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych) liczba osób uzależnionych od alkoholu wynosi 800 tys., natomiast grupa osób pijących

szkodliwie lub ryzykownie jest szacowana na 2 -  2,5 mln. Problem nadmiernego spożycia alkoholu

dotyczy ok. 9% populacji Polski14.   Następnie według  danych EHIS  i porównując  wyniki Europejskiego

Ankietowego Badania  Zdrowia  z  2009 r.   z  wynikami  stanu zdrowia  ludności  w Polsce  z  2004 r.

obserwuje się ,   że w grupie wieku 15-29 lat udział osób,  które piły alkohol w ciągu 12 miesięcy

poprzedzających  badanie,  pozostał  niemal  ma  tym  samym  poziomie  (70,9%  i  71,1%).  )  3,3  pkt

zmniejszył się odsetek nastolatków, którzy spożywali alkohol, natomiast dwudziestolatków jedynie o 1

pkt. proc. 

Udział pijących mężczyzn (15-29 lat) wzrósł o 3,6 %, natomiast zmalał udział pijących kobiet o 3,6%.

13   Anderson P., Alcohol in Europe, London: Institute of Alcohol Studies, 2006.

14   Jakubczyk A., Wojnar M., Całkowita abstynencja czy redukcja szkód - różne strategie uzależnienia od alkoholu w świetle 

badań i międzynarodowych zaleceń, „Psychiatria Polska”, t. XLVI, nr 3, 2012, s. 373–386.
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Ilustracja graficzna Nr 14    Młodzież w wieku 15-29 pijąca alkohol  w Polsce  wg 2004 roku i 2009 roku

Wg  stat.gov.pl/rde/gus/zo_zdrowie_dzieci_mlodziezy_w_polsce_2009.pdf

Ilustracja graficzna Nr 15    Uśrednione dane na przykładzie kilku województw - młodzież w wieku 15-29 pijąca

alkohol 2009r.

Wg  stat.gov.pl/rde/gus/zo_zdrowie_dzieci_mlodziezy_w_polsce_2009.pdf15

W gminie  utworzona Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się

prowadzeniem procedur związanych z leczeniem odwykowym osób uzależnionych alkoholem.

Tabela Nr  15      Program profilaktyki  problemów alkoholowych w latach 2014-2015

Gminny  program profilaktyki problemów alkoholowych - Gmina Bogdaniec 

Program Profilaktyki 

oraz Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

Kwoty wydatkowane: 

2014r.     95 000,00 zł

2015r.   110 000,00 zł

15     www.stat.gov.pl/rde/gus/zo_zdrowie_dieci_mlodziezy_w_polsce_2009.pd
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Zestawienie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Bogdaniec 

Niewielka jest ilość osób objętych wsparciem finansowym ze względu na alkoholizm: 

w 2014 r. – 7 rodzin /11 osób, 

a do końca września 2015 r. – 14 osób. 

W okresie ostatnich kilkunastu miesięcy, tj. od września 2014 r. do listopada 2015 r.  Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogdańcu 

przeprowadziła  z  31  osobami  rozmowy  interwencyjno-motywujące

w związku  z nadużywaniem alkoholu, 

a  wobec  9  osób  zostały  podjęte  czynności  zmierzające  do  orzeczenia

o zastosowaniu wobec nich obowiązku poddania się leczeniu w placówce

leczenia uzależnienia od alkoholu. 

Wskutek działań GKRPA w okresie tym  5 osób dobrowolnie poddało się

leczeniu w placówkach stacjonarnych, a 6 – bierze udział w terapii AA.

Nadużywanie  alkoholu,  ale  również  innych  używek  jest  poważnym  problemem  wśród

młodzieży, ale także coraz częściej dzieci. 

Według  badań  przeprowadzonych  w  Gimnazjum  w   Bogdańcu  przez  Polskie  Towarzystwo

Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim:

tylko  21,5% uczniów nie  miało  kontaktu ani  z  alkoholem ani  z  żadnym ze

środków odurzających (narkotyki, dopalacze, rośliny halucynogenne, leki, kleje

itp.).

Alkohol niskoprocentowy (piwo) według deklaracji badanych przynajmniej raz

piło  62% uczniów, a  kontakt   z  alkoholem mocnym (powyżej  9% alkoholu)

miało 55,7% uczniów. 

Ponad  połowa  uczniów  (52,5%  ankietowanych)  przyznało  się  do palenia

papierosów. 

Co piąty uczeń Gimnazjum (19% badanych) miał kontakt z narkotykami. 

Gmina  Bogdaniec  podejmuje  szereg  działań  mających  na  celu  ograniczenie  zjawisk

nadużywania alkoholu i narkomanii. Szczególną aktywność w tym zakresie wykazuje Gminna Komisja

Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych, która  prowadzi  szeroko  zakrojoną  akcję  informacyjno-

edukacyjną. 

Szczególną uwagę poświęca się dzieciom i młodzieży. 

Prowadzone są dla nich zajęcia edukacyjne, w których bierze obecnie około 460 osób. 
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Corocznie również jest organizowany  obóz profilaktyczny, na który są kierowane dzieci i młodzież z

rodzin, w których jest potrzeba działań edukacyjnych i profilaktycznych. 

W obozach tych bierze udział co roku 45 osób.

GKRPA  prowadzi  również  kontrolę  przestrzegania  przepisów  ustawy  o  wychowaniu  w

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także opiniuje wnioski dotycząc sprzedaży alkoholu i

kontroluje tych, którzy otrzymali zgody na jego sprzedaż.

Obecnie  (2015 r.)  na  terenie  Gminy  są  22 punkty  ze  sprzedażą  alkoholu,  w tym 4  lokale

gastronomiczne oraz 18 sklepów.

3.2.3  Edukacja i wychowanie przedszkolne

Szkolnictwo

              Na terenie gminy funkcjonują:

 3 szkoły podstawowe (w Jenińcu, Lubczynie i Jeninie) 

oraz zespół szkół w Bogdańcu (szkoła podstawowa i gimnazjum). 

Natomiast brak  jest szkół  średnich (młodzież  kształci  się  w  innych  miejscowościach  -  głównie  w

Gorzowie Wielkopolskim).

Tabela Nr  16    Liczba uczniów w szkołach w latach 2009–2014

Szkoły 

podstawowe 

i gimnazjum

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Szkoły podstawowe

Jenin 123 102 143 136 156

Jeniniec 102 79 95 94 96

Lubczyno 82 69 94 91 96

Bogdaniec 197 179 207 196 196

Razem SP 504 429 539 517 544

Gimnazjum

Gimnazjum

w Bogdańcu 218 226 218 215 193

Razem 722 655 757 732 737

Zestawienie własne na podstawie danych UG Bogdaniec.
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W ostatnich latach na terenie Gminy można zauważyć niewielką tendencję wzrostową liczby

uczniów w szkołach podstawowych, przy jednoczesnym spadku liczby uczniów gimnazjum.

Wykształcenie

Wykształcenie  jest  jednym  z  najważniejszych  wyznaczników  statusu  społeczno-

zawodowego. Od wielu lat jest ono w Polsce jedną z ważniejszych wartości. Edukacja przedszkolna i

szkolna  obejmuje  głównie  osoby  w  wieku  od  3  do  24  lat.  Okres  ten  nazywany  jest  wiekiem

potencjalnej nauki (3-24 lat). 

W  wieku  potencjalnej  nauki  jest  1  913 mieszkańców  gminy  Bogdaniec  (w  tym 973 kobiet

oraz 940 mężczyzn). 

A/ Poziom wykształcenia

W  porównaniu  do  całego  województwa  lubuskiego  mieszkańcy  gminy  Bogdaniec

mają niższy poziom  wykształcenia.  Wśród  kobiet  mieszkających  w  gminie  Bogdaniec  największy

odsetek  ma  wykształcenie podstawowe  ukończone (23,5%)  oraz zasadnicze  zawodowe (19,0%).

Mężczyźni  najczęściej  mają  wykształcenie  zasadnicze  zawodowe (34,1%)  oraz podstawowe

ukończone (20,1%).

Mieszkańcy  Gminy  Bogdaiec  rzadziej  niż  mieszkańcy  województwa  lubuskiego  czy  Polski

legitymują się wykształceniem wyższym (13,7% mieszkańców Gminy), policealnym (2,4% mieszkańców

Gminy),  średnim  ogólnokształcącym  (11,5%  mieszkańców  Gminy),  średnim  zawodowym  (16,0%

mieszkańców Gminy). Natomiast częściej niż inni nie posiadają wykształcenia lub mają nieukończone

podstawowe (2,6% mieszkańców  Gminy),  posiadają  wykształcenie  podstawowe ukończone  (21,8%

mieszkańców  Gminy),  gimnazjalne  (5,6%  mieszkańców  Gminy)  lub  zasadnicze  zawodowe  (26,4%

mieszkańców Gminy).

Mieszkańcy Bogdańca posiadają wykształcenie wg poniższych danych procentowych:

 zawodowe lub niższe    56,4%

niż średnie                      29,9%

i wyższe                           13,7%.

Tabela  17     Wykształcenie mieszkańców gminy Bogdaniec, województwa lubuskiego i Polski

wyższe

średnie

i

policeal

ne

policea

lne

ogól

noks

ztałc

ące

średnie

zawodo

we

zasadni

cze

zawodo

we

gimnazj

alne

podsta

wowe

ukończ

one

podsta

wowe

nieuko

ńczone

i bez

wykszta

łcenia

POLSKA 17,9% 33,3% 2,7% 12,4% 18,1% 22,9% 5,2% 19,3% 1,4%
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Woj. 

Lubuskie 15,3% 33,5% 2,7% 12,1% 18,7% 25,2% 5,4% 18,9% 1,7%

Gmina 

Bogdaniec 13,7% 29,9% 2,4% 11,5% 16,0% 26,4% 5,6% 21,8% 2,6%

Zestawienie własne na podstawie danych GUS.

Ilustracja graficzna Nr 16     Główne kategorie wykształcenia mieszkańców Gminy, województwa lubuskiego i

Polski

Opracowano na podstawie danych GUS.

Słabe  wykształcenie  mieszkańców  gminy  –  duży  odsetek  osób  z  wykształceniem

podstawowym i zawodowym wydaje się być stałą cechą mieszkańców Gminy. Mimo że w ostatnich

latach sytuacja ta uległa znacznej poprawie, to jednak nadal wydaje się, że mieszkańcy Bogdańca są na

ogół  słabiej  wykształcenie  niż  mieszkańcy  województwa  lubuskiego.  Sytuacja  ta  jest

najprawdopodobniej jeszcze gorsza w niektórych sołectwach Gminy. Jednym z nich są np. Wieprzyce,

gdzie w 2005 r. było aż 70,43% osób z wykształceniem zawodowym lub niższym, a tylko 11,74% z

wykształceniem średnim i 3,47% z wyższym16.

B/  Edukacja przedszkolna

Na terenie Gminy działają dwa przedszkola, do których uczęszcza 83 dzieci. 

Są to: 

16       Plan odnowy sołectwa Wieprzyce na lata 2011-2018 – załącznik nr 1 do uchwały nr V/32/2011 Rady Gminy Bogdaniec z

dnia 02.06.2011 r.
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Gminne Przedszkole Publiczne w Bogdańcu (43 dzieci i 5 nauczycieli) 

oraz Gminne Przedszkole Publiczne w Jeninie (40 dzieci i 5 nauczycieli). 

Ponadto na terenie Gminy działają 4 inne placówki przedszkolne, do których łącznie

uczęszcza 101 dzieci.

Niewielki  udział  dzieci  w edukacji  przedszkolnej  potwierdza  także  inny  wskaźnik  –  liczba  dzieci  w

Gminie przypadająca na jedno miejsce w placówkach przedszkolnych, który wynosi 2,42 i jest znacząco

niższy niż w przypadku województwa lubuskiego (1,15) i Polski (1,17).17

Ilustracja graficzna Nr 17     Udział dzieci w edukacji przedszkolnej na 1 miejsce

Opracowano na podstawie danych GUS.

C/  Edukacja - placówki biblioteczne

Jednym  z  ważnych  wskaźników  edukacji  nadal  pozostaje  dostęp  do  bibliotek  i  ich

księgozbiorów. W ostatnich latach znacząco maleje czytelnictwo w Polsce, czego wyrazem jest liczba

książek czytanych przez Polaków. 

W 2011 r.  aż  34% Polaków z wyższym wykształceniem przyznało,  że  w ciągu ostatnich 12

miesięcy nie sięgnęło po żadną książkę, a tylko 11% badanych Polaków zadeklarowało, że przeczytało

w ciągu roku 7 lub więcej książek (w latach 1994-2004 było takich osób dwukrotnie więcej – ok. 24%

badanych). 

Liczba osób  nieczytających książki w ciągu 10 lat (w latach 2002 – 2012) spadła z 44,4% do

60,8% Polaków.18 

Nadal blisko 1/3 Polaków (32% badanych przez CBOS w 2011 r.) deklaruje, że dość regularnie

czyta książki, a  40% z nich deklaruje, że często (19%) lub sporadycznie (21%) korzysta z bibliotek.19 

17       Por: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Bogdaniec

18     Społeczny zasięg książki w Polsce w 2012 r., Roman Chymkowski, Bibliotek Narodowa, Warszawa 2012

19     Polacy i książki, Komunikat z badań BS/67/2011, CBOS, Warszawa, czerwiec 2011
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W Gminie Bogdaniec działa jedna biblioteka, z której w 2014 r. korzystało 465 czytelników.

Wypożyczenia księgozbioru na jednego czytelnika w woluminach wynosiły 13 pozycji książkowych.20

Tabela Nr  18     Placówki biblioteczne (2013 r.) 

Jednostka terytorialna Biblioteki i filie

Księgozbiór

bibliotek na 1000

ludności

Czytelnicy bibliotek

publicznych na

1000 ludności

Wypożyczenia

księgozbioru na 1

czytelnika

Województwo lubuskie 252 3 660,0 161 18,4

Powiat gorzowski 14 2598,1 98 22,0

Powiat gorzowski - 

GMINY WIEJSKIE 10 2850,1 70 14,3

Gmina Bogdaniec
1 12382 64 12,6

Zestawienie na podstawie danych , gminy ,GUS,   www.stat.gov.pl/rde/gus. , Biblioteki Narodowej 

Wskaźnik ilości wypożyczonych książek na jednego czytelnika jest znacząco niższy w Bogdańcu (12,7

książek) niż w powiecie gorzowskim (22,0 książek) i województwie lubuskim (18,4 książek). 

Ilustracja graficzna Nr 18     Wypożyczenia księgozbiorów

Wg danych  j.w.

Jednakowoż  wskaźniki  te  są  częściowe  ze  względu  na  istniejące  ponadto   wypożyczane

księgozbiory w bibliotekach szkolnych, klubowych, naukowych, specjalistycznych  i innych  zbiorach . 

Właściwym wymiarem będzie podanie liczny wolumenów wypożyczonych w 2012r. w Polsce ,

która wynosi 24,8 mln. 

Poniżej dane wg Stanu Czytelnictwa w Polsce w roku 2014r.21 Biblioteki Narodowej 

Tabela nr .19     Deklaracje respondentów dotyczące czytania książek  w ciągu 12 miesięcy poprzedzających

badanie w latach 2002-2012

Czytający Nieczytający Rok badania 

7 i więcej książek 1-6 książek

22 35 44 2002

20     Gmina wiejska Bogdaniec, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2015, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 2015

21   www.bn.org.pl/download/document/142854601.pdf
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17 32 50 2006

11 26 56 2010

11 26 61 2012

11 27 58 2014

Ilustracja graficzna Nr 19     Czytanie prasy papierowej i internetowej w 2014 r. w procentach

Wg danych Biblioteki  Narodowej-  Stan czytelnictwa w  Polsce w  2014  roku:  26% nie  czyta  prasy,  29% rasa

papierowa i wiadomości w internecie, 37% tylko prasa papierowa, 8% tylko wiadomości w internecie.

Liczba wolumenów na 1 000 mieszkańców jest znacząco niższa w Bogdańcu (1 239) niż   w

powiecie gorzowskim (2 599) i województwie lubuskim (3 660).

Powyższa analiza obrazuje niski stan czytelnictwa  w gminie w porównaniu do pozostałych

obszarów  terytorialnych.  Należy  jednocześnie  zaznaczyć,  iż   poziom  czytelnictwa  bardziej  dotyka

obszarów wiejskich. Jest to spowodowane między innymi niższym stanem edukacji   w porównaniu  do

obszarów   miejskich  i  metropolitarnych,  gdzie  częściej  pojawia  się  konieczność   korzystania  ze

specjalistycznych publikacji naukowych związanych z kształceniem i pracami naukowymi.

3.2.4  Sektor pozarządowy

O  współpracy  gminy   z  organizacjami  pozarządowymi   wg  ustawy O  działalności  pożytku

publicznego i wolontariacie  Dz. U. z 2014 poz.1118 z pózn. zm22  mówi uchwała gminy  30 listopada

2015r.  23 Współpraca  ta  stanowi  element  polityki  gminnej  w  sferze  społecznej  w  obszarach

22   Dz. U. z 2014 poz.1118 z pózn. zm - O działalności pożytku publicznego i wolontariacie

23   Uchwałą  Nr VIII.55.2015 Rady Gminy Bogdaniec  z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia programu współpracy  z 

organizacjami pozarządowymi opraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w gminie Bogdaniec na

rok 2016r.
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zawierających  zadania  priorytetowe  oraz  formy,  zasady  i  zakres  współpracy  gminy  z  podmiotami

prowadzącymi tą  działalność.  Program ten wg założeń gminy służy mieszkańcom. Głównym celem

tego  programu  jest   skuteczna   realizacja  zadań  własnych  gminy  oraz  budowania  partnerstwa

wzajemnego. 

W zakresie szczegółowym :

poprawa jakości  życia   poprzez   pełniejsze zaspokojenie  potrzeb mieszkańców

gminy 

integracja  podmiotów realizujących zadania publiczne

wzmacnianie  potencjału   organizacji  pozarządowych   oraz  wykorzystanie  ich

możliwości

stworzenie warunków aktywności społecznej mieszkańców gminy

zwiększanie udziału  mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Współpraca  w.w.  odbywa  się   w  oparciu  o  zasady   partnerstwa,  pomocniczości  ,  efektywności,

jawności, suwerenności stron i  uczciwej konkurencji.

Formy współpracy  obejmują dwie płaszczyzny:  formy niefinansowe oraz finansowe.

Niefinansowa forma współpracy  obejmuje przekaz informacji o planowanych kierunkach  działalności

i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, konsultacje dot działalności statutowej  tych

organizacji,  tworzenie  zespołów  problemowych  i  komisji  konkursowych,   udostępnianie  lokali

komunalnych  na  spotkania,  informowanie  o  możliwości   pozyskania  środków   z  innych  źródeł,

propagowanie  działalności ich w środkach masowego przekazu, w gazetce 'Wieści  z Bogdańca" oraz

na stronach internetowych.

Finansowa forma współpracy  odnosi się do  udzielania  dotacji na realizację zadań publicznych  a także

dofinansowane zadań zgłoszonych przez organizację.

Formy organizacji pozarządowych

A/       Lokalne organizacje pozarządowe 

Tabela Nr 20     Lista organizacji pozarządowych  w gminie

Lp. Organizacje pozarządowa

Miejsce

założenia/

KRS

Zakres/ misja

1. Stowarzyszenie "Naprzód 

Powiat  Gorzowski" , Lubczyno

(KRS)- zakres 

Lubczyno zachowanie zdrowia i sprawności fizycznej, rozwijanie 

różnorodnych form życia kulturalno- oświatowego, 

towarzyskiego i wypoczynku oraz rozbudzanie 

zainteresowań.

2. Lubuskie Stowarzyszenie 

Rozwoju

Jenin Upowszechnianie idei współpracy przedsiębiorstw i nauki, 

działalności na rzecz  rozwoju woj. lubuskiego , wspieranie 
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przedsiębiorstw działających  na tym terenie, tworzenie 

platformy wymiany  wiedzy

3. Stowarzyszenie "Nasze Kąty" Łupowo aktywizacja , promocja i wspieranie inicjatyw ludności 

głównie wiejskiej

4. Sędzia Piłkarski PL Łupowo wiadomo

5. Klub Edukacja Bogdaniec upowszechnianie edukacji przez całe życie, propagowanie 

potrzeby podnoszenia kwalifikacji przez całe życie, niesienie 

wsparcia  osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej

6. Krajowe Stowarzyszenie Psów 
rasowych 

Wieprzyce wiadomo

7. Lubuskie Stowarzyszenie 
Rękodzieła "IWA"

Łupowo kultywowanie  rzemiosła oraz tradycji ludowej w ginących 

zawodach

8. Stowarzyszenie Aktywnych 
"HOMINUM"

Łupowo współudział i koordynacja  działań  dla poszczególnych  grup 

szczególnej troski, ochrona praw człowieka,  konsolidacja z 

innymi narodami, upowszechnianie wiedzy o Europie,, 

Polsce, regionie i in.

9. Stowarzyszenie Przyjaciół  
parafii pw.Św. Michała 
Archanioła w Jeninie

Jenin prowadzenie działalności na rzecz ogółu środowiska 

skupionego przy parafii a w szczególności, integracja 

środowiska parafialnego  i in.

10. Stowarzyszenie zastępczego 
Rodzicielstwa- oddział powiat 
Gorzowski

Bogdaniec propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego rodzicielstwa 

dla dzieci i  młodzieży osieroconej , osamotnionej i 

odrzuconej, udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom 

zastępczym i in.

11. Bogdaniecki Uniwersytet III 
Wieku

Bogdaniec podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw 

naukowych , oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, 

ekologicznych, opiekuńczych dot. osób niepełnosprawnych i 

in.

12. Stowarzyszenie "Razem z 
dziećmi" przy przedszkolu 
publicznym w Bogdańcu

Bogdaniec ul. 
leśna 14

gł. wyrównanie szans edukacyjnych  dzieci i in.

13. Stowarzyszenie Przyjaciół  
Szkoły Podstawowej im. 
Włodzimierza Korsaka w 
Jeninie

Jenin gł. wsparcie  na rzecz dzieci w trudnej sytuacji  życiowej oraz

wyrównanie szans edukacyjnych  i in.

14. Stowarzyszenie  "Przyjaciele 
Dzieciom"

Jeniniec  działania na rzecz edukacji , oświaty,wychowania oraz 

wyrównania szans  dzieci i młodzieży

15. Stowarzyszenie "Pomocna 
Dłoń"

Bogdaniec wsparcie dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, a w 

szczególności ubogim,bezrobotnym, niepełnosprawnym, 

samotnym matkom, dzieciom i młodzieży i in.

16.  Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szkoły w Bogdańcu

Bogdaniec wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej zespołu szkół w Bogdańcu, pozyskiwanie 

środków finansowych w celu tworzenia warunków rozwoju 

dzieci i młodzieży w gminie  in.

17.  Klub Seniora WRZOSY Bogdaniec działalność humanitarna i socjalna na rzecz osób ubogich, 

niepełnosprawnych  i in.

18.  Ognisko Krzewienia Kultury 
Fizycznej  ZBYSZKO w 
Bogdańcu

Bogdaniec  działalność w sferze kultury fizycznej , rekreacji ruchowej i 

in.

19. Stowarzyszenie Przyjaciół Lubczyno wspieranie działalności dydaktyczno-wychowawczej , 
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Szkoły Podstawowej w 

Lubczynie

pozyskiwanie środków na wspieranie  warunków rozwoju  

bazy dydaktycznej i in.

20. Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Sportu

Stanowice działania wspierające, krzewienie sportu i kultury fizycznej, 

sportu mini-żuzlowego i in.

21. Klub Sportowy GWIAZDA Lubczyno polularyzacja sportu piłki nożej, promocja piłkarstwa 

amatorskiego i nie amatorskiego i in.

22. Fundacja na Rzecz  Budowy 

Zespołu Szkół w Bogdańcu 

Bogdaniec  pozyskiwanie środków na rzecz rozwoju  oświaty  w gminie i

in.

23. Ochotnicza Straż Pożarna  w 

Lubczynie

Lubczyno zapobieganie pożarom, współdziałanie z instytucjami i 

stowarzyszeniami, akcje ratownicze

24. Ochotnicza Straż Pożarna  w 

Bogdańcu

Bogdaniec zapobieganie pożarom, współdziałanie z instytucjami i 

stowarzyszeniami, akcje ratownicze

25. Stowarzyszenie Kraina Szlaków

Turystycznych - Lokalna Grupa 

Działania 

Sulęcin ale 

obejmuje 

działaniem  

obszar gminy 

Bogdaniec 

Tworzenie  wraz z sąsiednimi gminami i powiatami 

( gorzowski, sulęciński słubicki) zwartego obszaru turystki  i 

propagowanie  rekreacji turystycznej 

B/ Formy działalności lokalnej, wolontariaty i pozostałe

Plan  włączenia  społeczności    w  gminie  określa  przygotowanie   LSR  (Lokalnej

Strategii  rozwoju)   Krainy Szlaków Turystycznych do 2023  24   Kierowanego przez

Społeczność  Lokalną  zawiera cel  nadrzędny   niezarobkowej  działalności  na  rzecz

dziesięciu  gmin  zlokalizowanych  w  północnej  części  województwa  lubuskiego.

Łączna powierzchnia obszaru wynosi 2106 km2   zamieszkałego przez 76 593 osoby.

Istotą programu jest zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Jest to atrakcyjna

forma budowania partnerstwa  osadzona w  nawiązaniu  do Osi IV PROW LEADER

(28  sierpnia  2007r).  Zainteresowani   od  początku  tworzenia   zamysłu  to

przedsiębiorcy  turystyczni,  właściciele  pensjonatów,  właściciele  gospodarstw

agroturystycznych. W ramach Programu "Działaj Lokalnie" zakończył się obecnie  (31

maja 2016r.)  nabór  wniosków w ramach IX edycji Programu .

Program  partnerstwa  miedzy  Gminą  Bogdaniec  i  Gminą  Petershagen/Eggersdorf

(Niemcy) oparty na akcie o woli współpracy z dnia 17.06.2001r. posiada nadrzędny

cel partnerstwa  i  wypracowania przyjacielskich stosunków między mieszkańcami

gmin- kontakty między szkołami, organizacjami socjalnymi i kulturalnymi, strażami

pożarnymi,  miejscowymi  stowarzyszeniami  i  przedsiębiorstwami.  Strony  realizują

wspólne  projekty   poprzez  udział  liczny  mieszkańców  i  stowarzyszeń:  spędzanie

wolnego czasu, sport, problematyka komunalna, socjalna.

24    LSR (Lokalnej Strategii rozwoju)  Krainy Szlaków Turystycznych do 2023, kst-lgd.pl/LSR-29-12-20152.pdf.
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Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA ( od 7.04.1989r.)

polega  na  pracy  społecznej  reprezentantów  gmin,obronie  wspólnych  interesów

gmin, współpraca w zakresie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, ochrony

zdrowia, edukacji,  kultury i turystyki, komunikacji publicznej25

Natomiast  forma prawna  utworzonego  Związku Celowego  Gmin MG-6 powstałego

w oparciu o  przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r.   o samorządzie gminnym  26

skupiającego  sześć sąsiadujących gmin skierowana jest na  wspólne planowanie  i

wykonywanie  zadań  z  zakresu  ochrony  środowiska,  infrastruktury  technicznej  i

społecznej oraz turystyki. 

 

3.2.5  Bezpieczeństwo publiczne

Według  danych  Komisariatu  Policji  (II  KMP)  w  Gorzowie  Wlkp.,  który  obejmuje  swym

działaniem m.in. teren gminy Bogdaniec, liczba przestępstw dokonanych na terenie Gminy w ostatnich

latach nie jest  znacząco niepokojąca  i maleje w większości   wskazanych  problemów .

Natomiast  rośnie  liczba  wykroczeń,  co  ma  z  pewnością  związek  ze  zmianą  kwalifikacji

niektórych  czynów,  które  przed  2014  r.  były  określane  jako  przestępstwa,  a  od  2014  r.  –  jako

wykroczenia. Stąd tak gwałtowny wzrost wykroczeń z 43 w 2013 r. do 131 w 2014 r.

W ostatnich kilku latach (2009 – 2014) na stosunkowo stabilnym i dość wysokim poziomie

utrzymuje się natomiast liczba zdarzeń drogowych (od 58 w 2013 r. do 76 w 2011 r.)

Ilustracja graficzna Nr  20    Liczba  zdarzeń wymagających ingerencji policji n a terenie gminy w latach 2009-2014

25 https://www.euroregion-viadrina.pl/

26 Dz. U. z 1996r. nr 13 poz.74 z pózn.zm. o samorządzie gminnym
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Wg danych  KMP Gorzów Wlkp.

Tabela Nr 21     Zdarzenia wymagających ingerencji policji n a terenie gminy wg lat2009-2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ilość przestępstw 141 118 84 71 86 64

Ilość wykroczeń 25 44 56 46 43 131

Ilość zdarzeń drogowych

(kolizje i wypadki)

95 73 76 71 58 70

Zestawienie na podstawie danych II KMP w Gorzowie Wlkp.

Przestępczość na terenie gminy utrzymuje się na znacznie niższym poziomie niż w 

województwie gorzowskim i w Polsce, a także w powiecie gorzowskim, gdzie w 2014 r. odnotowano 

1 566 przestępstw  (22,12 na 1 000 mieszkańców).   

Dane powyższe wg  http://www.polskawliczbach.pl/powiat_gorzowski#poziom-przestępczości

Ilustracja graficzna Nr  21    Liczba  zdarzeń wymagających ingerencji policji n a terenie powiatu 

w latach 2012-2014

Wg danych  http://www.polskawliczbach.pl/powiat_gorzowski#poziom-przestępczości

Bezpieczeństwo na drogach publicznych związane jest z  nasileniem ruchu kołowego na drodze

wojewódzkiej  Nr 132 wynikającego z  z ogólnej sytuacji  komunikacyjnej w kraju i Europie. Wzrost

liczby pojazdów samochodowych, wzrost transportu drogowego towarowego i osobowego nie jest
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dostosowany do   istniejących  rozwiązań określających  bezpieczeństwo  dróg   publicznych.  Jedno

rondo nie rozwiązuje obecnych potrzeb   komunikacyjnych.

3.2.6 Identyfikacja problemów

1. Problemem gminy są zagadnienia związane z niwelacją różnic demograficznych.

2. Postępujący proces starzenia się społeczności wiejskiej spowodowany także migracją

( i  takimi samymi tendencjami  w kraju, Europie).

3. Migracje-  napływ  ludności  miejskiej  zasiedlającej  tereny  wiejskie-  "sypialnia  dla

miasta" Gorzowa.

4. Brak  perspektyw  dla  młodzieży  i  dorosłych  w  zakresie  nauki,  pracy,  rozwoju

osobowego-  brak  szkoły  na  poziomie  średnim,  średnim  zawodowym  i  edukacji

specjalistycznej.

5. Brak  innowacyjnej  alternatywy  dla  standardowych  świetlic  wiejskich  aktywującej

dzieci, młodzież, dorosłych ( też  w wieku dojrzałym).

6. Brak  lokalnych  naukowych  jednostek  wsparcia   specjalistycznego  dla  dorosłych

(branżowe związane z  rolnictwem, przetwórstwem rolnym, z  produkcją regionalną,

obsługą  turystyki  regionalnej,  hotelarstwem  i  agroturystyką   włączoną  w

gospodarstwa rolne).

7. Zbyt mała  liczba żłobków i przedszkoli w porównaniu do gmin sąsiednich, regionu i

kraju. 

8.  Brak właściwych rezerw  mieszkań socjalnych.

9. Niewystarczająca  ilość  i  dostępność   wysokiej  jakości  usług   publicznych  dla

mieszkańców  gminy i tworzonych podmiotów gospodarczych . 

10.  Brak  wysokiej  jakości  skuteczniejszych   alternatywnych  rozwiązań   dla  dzieci  i

młodzieży     mających  w  wieku  szkolnym  kontakt  alkoholem,   narkotykami  i

papierosami.

11. Brak  skuteczniejszych  alternatywnych  rozwiązań  dla  rodzin   zmarginalizowanych

nadużywających   alkoholu  i  niezaradnych  życiowo  stanowiących  alternatywę  dla

wysokich kosztów  gminnych.

12. Brak dynamicznych i aktywujących wysokiej jakości form przeciwdziałania patologiom

społecznym, jak:  ubóstwu, bezradności, uzależnieniu,   przemocy, bezrobociu

13. Niski poziom edukacji przygotowania zawodowego osób poszukujących pracy.
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14. Zbyt niski  poziom aktywności w życiu publicznym mieszkańców.

15. Brak  wysoko rozbudowanych struktur pozarządowych   skupionych na dynamicznym

rozwoju gminy  i w integracji z regionem.

16. Niskie poczucie dobra wspólnego oraz małe zaangażowanie społeczności lokalnej w

sprawy gminy.

17.  Brak sieciowania  (spójności) organizacji pozarządowych  (realizują „swoje” programy

na małym terenie, duplikują istniejące, są elitarne dla wąskiej grupy mieszkańców lub

dla osób spoza gminy, nie są ekspansywne).
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3. 3       SFERA GOSPODARCZA                                                                                      

 

3.3.1 Struktura podstawowych branż na terenie gminy

Ocena podstawowych branż 

Tabela Nr  22     Liczba  podstawowych branż/ podmiotów gospodarki narodowej  w 2013 r.  zarejestrowanych 

Dział Ilość

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo 13

przemysł i budownictwo 44

pozostała działalność 120

RAZEM, 

z czego :

 177

 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 117

osoby prawne lub jednostki niemające osobowości prawnej , 

w tym :

60

                        spółki handlowe 22

                        spółki cywilne 13

 

Tabela Nr 23     Liczba  podstawowych branż/ podmiotów gospodarki narodowej  w 2014 r.  zarejestrowanych 

na na 10 000 ludności województwo powiat gmina

sektor rolniczy 308 45

sektor przemysłowy 822 79

sektor budowlany 986 116

Osoby fizyczne  

prowadzące działalność 

gospodarczą 

834 832

 

OGÓŁEM liczba 
podmiotów gosp.

110100 7414 743

Wg www.zielonagora.stat.gowv.pl/ i wg wybranych wskaźników wojewódzkich

Z podanych wskaźników  wynika obraz dynamiki   rozwojowej gminy. Jednakowoż   prywatne 

gospodarstwa  rolne stanowiące  bardzo często nie są traktowane jako przedsiębiorstwo produkcyjne 

ze względu na prowadzenie tradycyjnej formy funkcjonowania. Ze względu, że  Gmina Bogdaniec ma 
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charakter rolniczy więc co piąty mieszkaniec gminy w wieku produkcyjnym prowadzi indywidualne 

gospodarstwo rolne). 

Gospodarstwa  rolne  działające  w  obszarze  opracowania  produkują  głównie  na  własne

potrzeby (z  niektórymi wyjątkami  z  programowymi przedsiębiorstwami rolnymi)  o czym świadczy

charakterystyka rolnictwa w gminach  sąsiednich wg poniższej mapy. Produkcja rolnicza dla rynku.

Istnieją tu zatem duże możliwości uruchomienia produkcji nastawionej na zbyt zewnętrzny.

Mapa  Nr 3     Produkcja  rolnicza  

Wg   Studium programowo-przestrzenne .....

Gmina Bogdaniec jest gmina wiejską, którą otaczają gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie.

Blisko 1/3 mieszkańców obszaru powiatu  zamieszkuje tereny wiejskie. Charakterystyka tych terenów

nie odbiega  daleko od obrazu terenów wiejskich całego regionu.

Występujące zjawiska, to:

struktura  zatrudnienia  pracujących  mieszkańców  obszarów  wiejskich

(charakterystyczny udział zatrudnionych w rolnictwie odniesiony do ogólnej liczby

pracujących w województwie - wynosi 8,7%

problem bezrobocia, którego źródłem były redukcje zatrudnienia w byłych PGR

oraz zwolnienia  chłopo-robotników z zakładów pracy w miastach,

ukryte  bezrobocie  typowe   dla  obszarów  wiejskich,  powodujące  dodatkowe

obciążenie rolnictwa

niskie  kwalifikacje  specjalistyczne   związane  z  rolnictwem- gospodarstwa rolne

pokoleniowe..

Obszary  wiejskie  omawianych  terenów  nadal  odczuwają  negatywne  skutki  przemian

społeczno –  gospodarczych  głównie  dekoniunktury  rolnictwa i  prywatyzacji  państwowego  sektora
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rolnego. Wysokie rejestrowane i ukryte bezrobocie i niska rentowność rolnictwa jest źródłem ubóstwa

wielu  rodzin  i  powodem  regresu  rozwoju  społecznego.  Mimo  dużego  postępu  w  rozbudowie

infrastruktury technicznej i  tworzenia przez samorządy innych dobrych warunków do powstawania

firm przyrost nowych miejsc pracy jest niewielki.

Wzrost  liczby podmiotów w sferze pozarolniczej   wykazuje znacząca aktywność zawodową , 

co nie zawsze odnosi się do potencjału lokalnego lecz spowodowane jest migracją  żywą  w układzie  

kierunkowym "miasto-wieś".

3.3.2 Struktura podmiotów gospodarczych i zatrudnienia 

Podmioty gospodarcze

Na terenie  gminy  obecnie  jest  812 gospodarstw rolnych,  w tym 308 gospodarstw rolnych

posiadających 466 ciągników rolniczych, w tym 113 – powyżej 15 ha.

Z  drugiej  strony  mieszkańcy  gminy  odznaczają  się  wysokim  poziomem  przedsiębiorczości.

Liczba  podmiotów  gospodarczych  zarejestrowanych  w  rejestrze  REGON  w  przeliczeniu  na  1  tys.

mieszkańców  systematycznie  wzrasta,  a  wskaźnik  przedsiębiorczości  w  gminie  Bogdaniec  jest

najwyższy spośród gmin powiatu gorzowskiego. 

Na  terenie  gminy  Bogdaniec  działa  730  podmiotów gospodarczych  z  czego  81% stanowią

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

Ilustracja graficzna Nr 22     Podmioty gospodarcze   w skali regionu

Wg http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/liczba-podmiotow
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Tabela Nr 24    Podmioty gospodarcze   ogółem wg REGON z  dnia  31.03.2016  w Polsce  37735598 i  na

odpowiednich jednostkach terytorialnych 

Jednostka

terytorialna

Sektor

prywatny

ogółem

Osoby

fizyczne

prowadzące

działalność

gospodarczą

Spółki

handlowe

Spółki

handlowe z

udziałem

kapitału

zagranicznego

Osoby prawne

niemające

osobowości

prawnej

Województwo 

lubuskie
105 314 77 500 9 327 2 839 32 584

Powiat 

gorzowski
7 265 5 901 528 220 1 513

Powiat 

gorzowski - 

GMINY 

WIEJSKIE

4 039 3 414 241 61 699

Gmina  

Bogdaniec
730 592 56 20 151

Wg http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/liczba-podmiotow

Wskaźnik  osób  fizycznych  prowadzących  działalność  gospodarczą  na  100  osób  w  wieku

produkcyjnym wynosi 13,2 i jest wyższy od wskaźnika dla powiatu o 0,3 pkt proc, oraz o 1,3 pkt proc

niż dla całego województwa. 

Tabela  Nr 25     Osoby prowadzące działalność gospodarczą wg  osób w wieku produkcyjnym

Jednostka terytorialna

Liczba Osób

fizycznych

prowadzących

działalność

gospodarczą

Liczba ludności

w wieku

produkcyjnym

Odsetek

Województwo Lubuskie 77 500     650 536 11,9%

Powiat Gorzowski 5 901       45 887 12,9%

Gmina Bogdaniec 592          4 493    13,2%

Zestawienie własne na podstawie danych GUS

Spośród 743 podmiotów gospodarczych to:  592 (81%) osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, 56 – spółki handlowe, 20 – z udziałem kapitału zagranicznego, a 164 – osoby prawne nie 

posiadające osobowości prawnej.

Tabela Nr 26      Podmioty gospodarcze na terenie gminy Bogdaniec (REGON)

Miejscowość
Podmioty

ogółem
0-9 0-249

Bogdaniec 187 178 187
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Chwałowice 33 33 33

Gostkowice 0 0 0

Jasiniec 7 7 7

Jenin 201 195 201

Jeninek 3 3 3

Jeniniec 35 32 35

Jeże 6 6 6

Jeżyki 10 10 10

Krzyszczyna 5 5 5

Krzyszczynka 4 4 4

Kwiatkowice 14 14 14

Lubczyno 25 24 25

Łupowo 93 91 93

Motylewo 18 17 18

Podjenin 7 7 7

Racław 29 28 29

Roszkowice 5 5 5

Stanowice 28 28 28

Wieprzyce 25 25 25

Włostów 8 8 8

RAZEM 743 720 743

Zestawienie na podstawie danych GUS.

Mniejszą liczbę podmiotów działających na terenie Gminy wykazuje natomiast  zestawienie

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Mniejszą liczbę podmiotów działających na terenie Gminy wykazuje natomiast zestawienie Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na koniec 2015 r.

Tabela Nr 27     Podmioty gospodarcze na terenie gminy Bogdaniec  wpisane do CEIDG

Miejscowość CEIDG

Bogdaniec 118

Chwałowice 15

Gostkowice 0

Jasiniec 6

Jenin 131

Jeninek 1

Jeniniec 10

Jeże 4

Jeżyki 5

Krzyszczyna 3

Krzyszczynka 1
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Kwiatkowice 6

Lubczyno 16

Łupowo 54

Motylewo 9

Podjenin 3

Racław 16

Roszkowice 1

Stanowice 9

Wieprzyce 20

Włostów 3

RAZEM 431

 Zestawienie na podstawie danych CEIDG wg stanu na dzień 30 listopada 2015 r.

Najwięcej podmiotów gospodarczych działa na terenie Bogdańca. Natomiast najmniej jest ich

w  Gostkowicach  (nie  działa  żadna  firma),  a  także  w  Krzyszczynce  (50,6  podmiotów  na  1 000

mieszkańców), Jeninku (50,8 podmiotów),  Jeżykach (51,8), Podjeninie (60,9), Kwiatkowicach (66,0),

Stanowicach (71,2), Krzyszczynie (74,6), Jasińcu (75,3) i Lubczynie (76,7).

Ludność w wieku produkcyjnym

Jednym z powszechnych problemów rynku pracy jest starzejące się społeczeństwo. W Polsce,

podobnie  jak  w  innych  krajach  europejskich  maleje  przyrost  naturalny,  a  jednocześnie,  wraz

z wydłużaniem się średniej wieku życia, rośnie liczba osób starszych. Ma to istotny wpływ na strukturę

grup  wiekowych  i  powoduje  malejący  odsetek  osób  w  wieku  produkcyjnym  w  ogólnej  liczbie

mieszkańców. Dodatkowe proces ten jest wzmacniany przez zjawisko migracji zarówno wewnętrznej

(ze wsi do miast), jak i zewnętrznej (zagranicznej). 

Ilustracja graficzna Nr 23     Struktura wiekowa zatrudnienia

Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wynosił w 2014 r. – 15,3% i był nieco niższy w

Bogdańcu niż w województwie lubuskim (18,0%) i w Polsce (19,0%), ale już w porównaniu z powiatem

gorzowskim (15,1%) był on nieco wyższy, co obrazują poniższe zestawienie oraz wykres.

Tabela Nr 28     Struktura wiekowa zatrudnienia

Jednostka

terytorialna

Wiek

przedprodukcyjny

Wiek

produkcyjny

Wiek

poprodukcyjny

Polska 18,0% 63,0% 19,0%

Województwo 

Lubuskie

18,3% 63,8% 18,0%

Powiat Gorzowski 20,0% 64,8% 15,1%

Gmina Bogdaniec 20,5% 63,1% 16,3%

Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Niezależnie  od  powyższych  danych,  należy  zauważyć,  że  w  ostatnich  latach  również  w  gminie

Bogdaniec  występuje  wyraźny  trend  w  kierunku  zwiększania  się  udziału  ludności  w  wieku

nieprodukcyjnym.

 Tabela Nr 29     Struktura ludności Gminy Bogdaniec w latach 2012-2014 (GUS)

Jednostka

terytorialna

Ogółem

w wieku

przedprodukcyjnym

w wieku

produkcyjnym

w wieku

poprodukcyjnym

Ogółem Ogółem Ogółem

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013

Gmina

Bogdaniec
7121 7120 7115 1521 1498 1459 4542 4516 4493 1058 1106

Zestawienie na podstawie danych GUS

W latach 2011-2014 nastąpił wzrost udziału ludności w wieku nieprodukcyjnym liczony na 100

osób w wieku produkcyjnym z 55,3 do 58,4 osób (wzrost o 5,6%), a także wzrost udziału ludności w

wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 21,6 do 25,9 osób (wzrost aż o 19,9%).

Tabela  Nr 30    Struktura wieku mieszkańców  gminy Bogdaniec latach 2011-2014

Ludność w wieku Jednostka

miary

2011 r. 2013 r. 2014 r.

przedprodukcyjnym
osoba 1529 1498 1459

produkcyjnym
osoba 4525 4516 4493
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poprodukcyjnym
osoba 976 1106 1163

 % ogółem ludność w wieku:

przedprodukcyjnym
% 21,7 21,0 20,5

produkcyjnym
% 64,4 63,4 63,1

poprodukcyjnym
% 13,9 15,5 16,3

Wskaźniki obciążenia demograficznego

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 

osób w wieku produkcyjnym

osoba 55,3 57,7 58,4

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 

osób w wieku przedprodukcyjnym

osoba 63,8 73,8 79,7

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 

osób w wieku produkcyjnym

osoba 21,6 24,5 25,9

Na terenie Gminy występuje dość znaczne zróżnicowanie struktury mieszkańców pod względem wieku

(w tym: przed-, po- i produkcyjnego) w poszczególnych sołectwach, co obrazuje poniższe zestawienie.

Tabela Nr 31   Sołectwa-struktura mieszkańców Gminy Bogdaniec wg. grup wiekowych w 2011 r.

Sołectwo/wieś
Liczba

mieszkańców

Wiek przed

produkcyjny

Wiek

produkcyjny

Wiek

poprodukcyjny

Bogdaniec 1250
239 839 172

Chwałowice 315
83 195 37

Gostkowice 112
37 65 10

Jasiniec 93
24 57 12

Jenin 1623
337 1049 237

Jeninek 59
12 38 9

Jeniniec 344
81 225 38

Jeże 70
20 42 8

Jeżyki 193
51 126 16

Krzyszczyna 67
17 39 11

Krzyszczynka 79
13 54 12

Kwiatkowice 212
52 128 32

Lubczyno 326
68 201 57

Łupowo 881
172 604 105
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Motylewo 192
37 125 30

Podjenin 115
33 64 18

Racław 330
75 196 59

Roszkowice 40
5 23 12

Stanowice 393
80 256 57

Wieprzyce 242
74 141 27

Włostów 94
19 58 17

RAZEM 7 030 1 529 4 525 976

Zestawienie na podstawie danych GUS.

Największy odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym występuje w południowej części gminy:

 w Roszkowicach (30%), 

we Włostowie i Racławiu (po 18%) 

oraz w Lubczynie (17%).

Bezrobocie

Bezrobocie rejestrowane, a więc – proporcja liczby bezrobotnych do liczby osób aktywnych

ekonomicznie  (czyli  –  zsumowanych  liczb  bezrobotnych  i  pracujących)  w  ostatnich  latach  miało

tendencję spadkową. 

Tylko w ciągu jednego roku (od grudnia 2013 r. do grudnia 2014 r.) liczba bezrobotnych w

gminie zmalała z 351 do 188 osób (spadek o 46,4%).

Tabela Nr 32     Wielkość bezrobocia według podziału na gminy powiatu gorzowskiego i miasta Gorzowa Wlkp.

Nazwa
Liczba bezrobotnych Wzrost/ spadek (-) 

(XII 2014 r./ XII 2013

r.) [%]XII 2013 r. XII 2014 r.

Gmina Bogdaniec 351 188 -46,4%

Deszczno 364 255 -29,9%

Kłodawa 358 211 -41,1%

Kostrzyn 411 272 -33,8%

Lubiszyn 309 250 -19,1%

Santok 442 289 -34,6%
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Witnica 959 690 -28,1%

Gorzów Wielkopolski 4.898 3.378 -31,0%

Zestawienie na podstawie danych zawartych w opracowaniu Rynek pracy województwa lubuskiego w 2014 r.,

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, Obserwatorium Rynku Pracy, Zielona Góra, kwiecień 2015.

Do gmin z województwa lubuskiego o bardzo dużym spadku zarejestrowanych bezrobotnych

możemy zaliczyć między innymi: gminę i miasto Słubice (spadek o 46,8%), gminę Bogdaniec (spadek o

46,4%) oraz gminę Kłodawa (spadek o 41,1%)27.

Według  danych  Głównego  Urzędu  Statystycznego,  na  koniec  2014  roku  liczba

zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Bogdaniec wynosiła 188 osób, co stanowiło 4,2% ludności

gminy w wieku produkcyjnym. 

Wśród pozostających bez pracy:

                    większość stanowiły kobiety, których ilość  57% była większa od mężczyzn o 35%.  

Ilustracja graficzna Nr 24     Zarejestrowani bezrobotni wg płci (stan na dzień 31.12.2014)

Wg danych jak niżej. 

Tabela Nr 33     Zarejestrowani bezrobotni wg płci (stan na dzień 31.12.2014)

Jednostka terytorialna Ogółem Mężczyźni Kobiety

Województwo lubuskie
47 115 22 135 24 980

Powiat gorzowski
2 155 1 009 1 146

Powiat gorzowski - GMINY WIEJSKIE 1 193 518 675

Gmina Bogdaniec 188 80 108

Zestawienie GUS

27   Rynek pracy województwa lubuskiego w 2014 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, Obserwatorium Rynku Pracy,

Zielona Góra, kwiecień 2015.
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Podobna sytuacja jest w innych gminach powiatu gorzowskiego.

Tabela  Nr  34      Struktura bezrobotnych w gminach powiatu gorzowskiego (XII 2014 – GUS)

 gmina 

Bezrobotni

Bezrobotni z

prawem do

zasiłku

Bezrobotni do

25 roku życia

Bezrobotni

powyżej 50

roku życia

Długotrwale

bezrobotni

Bezrobotni

bez

kwalifikacji

zawodowy

ch

Ogółe

m

Kobiet

y

Ogółe

m

Kobiet

y

Ogółe

m

Kobiet

y

Ogół

em Kobiety

Ogółe

m

Kobiet

y Ogółem

Bogdaniec 188 108 29 16 35 19 46 19 84 59 55

Deszczno 255 145 43 27 38 21 74 27 104 62 99

Kłodawa 211 131 35 22 28 16 73 31 92 69 70

Kostrzyn 272 134 66 37 30 19 102 37 73 35 78

Lubiszyn 250 139 34 14 43 27 74 30 110 76 110

Santok 289 152 46 21 44 35 104 38 150 89 106

Witnica 690 337 88 47 90 54 232 79 403 201 247

Zestawienie na podstawie danych GUS

W Powiecie Gorzowskim najczęściej bezrobocie dotyka kobiet:

Gmina  Bogdaniec  57,4% 

Gmina Kłodawa  62,1%   

Gmina Deszczno   56,9%.

W Bogdańcu, podobnie, jak w Polsce i w województwie lubuskim, w ostatnich latach spadał

poziom bezrobocia, w tym wskaźnik udziału bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. 

Wskaźnik ten w 2014 r. wynosił w Gminie 4,2% i był zbliżony do wskaźnika w powiecie wynoszącego

4,7%, a jednocześnie niższy niż średnia wojewódzka wynosząca 7,2%.

W  2014  r.  polepszyła  się  sytuacja  na  rynku  pracy  w  zakresie  zatrudnienia.  Odpływ

bezrobotnych  z  ewidencji  przewyższający  ich  napływ,  spowodował  obniżenie  poziomu  bezrobocia

rejestrowanego. 

W końcu 2014 r. stopa bezrobocia rejestrowanego była niższa niż rok wcześniej, wskazując na

wzrost współczynnika aktywności zawodowej w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego

roku. 
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Jednak dane Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wielkopolskim wskazują na szczególnie

niekorzystną w skali całego powiatu strukturę bezrobotnych. 

Wśród wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych najwyższy odsetek (blisko 25%) stanowią

osoby w grupie wiekowej 25-34 lata, z czego prawie ¼ to bezrobotni pozostający bez pracy dłużej niż

pół roku. 

Struktura  bezrobotnych  ze  względu  na  poziom  wykształcenia  wskazuje  na  przewagę

w statystykach osób o najniższych kompetencjach - osoby z wykształceniem gimnazjalnym  i poniżej

stanowią w prawie 40% ogółu bezrobotnych. 

W kolejnych miesiącach 2015 r. następował dalszy spadek liczby osób bezrobotnych                 w

Bogdańcu. 

Na koniec października 2015 r. liczba bezrobotnych zmalała do 167, co stanowiło 2,38% całej populacji

Gminy i 3,69% osób w wieku produkcyjnym. 

Mimo tak znaczącego spadku, jak wykazują dane Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.,  na

terenie  Gminy  znajdują  się  miejscowości,  gdzie  udział  bezrobotnych  w  strukturze  osób  czynnych

zawodowo jest stosunkowo wysoki. Należą do nich: Krzyszczyna (10,26% bezrobotnych), Kwiatkowice

(6,25%), Racław (6,12%), Stanowice (5,47%) i Jeninek (5,26%).

Tabela Nr 35    Stan bezrobocia na koniec X 2015 r.

Miejscowość Liczba w % ogółem w % - wiek

produkcyjny

Mężczyźni Kobiety

Bogdaniec 30 2,40% 3,58% 13 17

Chwałowice 7 2,22% 3,59% 0 7

Gostkowice 2 1,79% 3,08% 0 2

Jasiniec 1 1,08% 1,75% 1 0

Jenin 34 2,09% 3,24% 15 19

Jeninek 2 3,39% 5,26% 1 1

Jeniniec 9 2,62% 4,00% 4 5

Jeże 2 2,86% 4,76% 1 1

Jeżyki 5 2,59% 3,97% 2 3

Krzyszczyna 4 5,97% 10,26% 3 1

Krzyszczynka 2 2,53% 3,70% 1 1

Kwiatkowice 8 3,77% 6,25% 3 5

Lubczyno 8 2,45% 3,98% 2 6

Łupowo 17 1,93% 2,81% 8 9
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Motylewo 1 0,52% 0,80% 1 0

Podjenin 1 0,87% 1,56% 0 1

Racław 12 3,64% 6,12% 6 6

Roszkowice 1 2,50% 4,35% 0 1

Stanowice 14 3,56% 5,47% 6 8

Wieprzyce 4 1,65% 2,84% 2 2

Włostów 3 3,19% 5,17% 0 3

Razem 167 2,38% 3,69% 69 98

Zestawienie na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.

Podsumowując - bezrobotni na terenie gminy to głównie osoby z niższym wykształceniem oraz osoby,

które znalazły się w tzw. szczególnej sytuacji na rynku pracy. Osoby w szczególnej sytuacji na rynku

pracy ze względu na wiek: do 25 roku życia oraz powyżej 50 roku życia stanowiły odpowiednio 19,2% i

26,2% ogółu bezrobotnych w powiecie. Odsetek długotrwale bezrobotnych wyniósł w 41,9% (wobec

47,0% średnio  w województwie),  przy  czym najwyższy  był  w gminie  Witnica (49,9%) i  Bogdaniec

(47,8%), a najniższy w Kostrzynie nad Odrą (21,6%)28.

Alternatywą  w kwestii pracy ma być  polsko-niemiecka inicjatywa  „Eurojob - Poprawa per-

spektyw zawodowych i edukacyjnych oraz mobilności w Euroregionie Pro Europa Viadrina” z programu

Polska-Brandenburgia 2007-2013  i obejmuje utworzenie portalu o rynku pracy. Na jego łamach udo-

stępniane są dane na temat możliwości kształcenia zawodowego i zatrudnienia, co umożliwia integra-

cję zasobów fachowej siły roboczej na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego29. 

3.2.6 Identyfikacja problemów

Analiza sytuacji gospodarczej pozwala zdefiniować problemy  występujące w gminie. 

1. Stosunkowo  wysoki  udział  bezrobotnych  w  strukturze  osób  czynnych  zawodowo

występuje we wsiach: Krzyszczyna, Kwiatkowice, Racław , Stanowice  i Jeninek.

2. Niezagospodarowany  jest  potencjał  osób  w  wieku  poprodukcyjnym  we  wsiach:

Roszkowice, Włostów,  Lubczyno.

3. Problemem gminy są zagadnienia związane z niwelacją różnic demograficznych.

28     Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2012 r., Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.

29    ww. Eurojob
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4. Pośród bezrobotnych występują głównie  osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

5. W grupie osób bezrobotnych przeważają kobiety.

6. Niski poziom innowacyjności i wykorzystania TIK przez podmioty gospodarcze .

7. Niewystarczająca ilość usług biznesowych wysokiej jakości.

8. Brak  dynamicznego rozwoju branży turystycznej wysokiej jakości  oraz sfery obsługi

turystyki przyrodniczej i kulturowej

9. Brak innowacyjnych działań rozwojowych w sferze rolniczej.  

10. Brak dynamicznego programu tworzenia wysokojakościowej ekologicznej produkcji ,

przetwórstwa, dystrybucji produktów i przetwórstwa rolniczego.

11. Brak Inkubatora Przedsiębiorczości dla powstających podmiotów gospodarczych.

12. Brak wysokiej  jakości  bazy  aktywującej  lokalną przedsiębiorczość oraz  inwestorów

lokalnych  i  zewnętrznych   w  postaci  Centrum  Biznesu  Lokalnego   poprzez

specjalistyczne  pozyskiwanie ,,tworzenie i wdrażanie  programów realizacyjnych na

rzecz  rolnictwa,  produkcji  spożywczej,  turystyki,  hotelarstwa,  turystyki,  rekreacji,

sportów ( w tym wodnych) i towarzyszących.
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3. 4      SFERA ŚRODOWISKOWA      

                                                               

 3.4.1 Uwarunkowania ochrony środowiska

Struktura obszaru

Struktura użytkowa gruntów gminy warunkuje jej dynamikę rozwoju  oraz kierunki rozwoju.

Przykładowo-  na  obszarach  zurbanizowanych  (miejskich)  możliwe  jest  inne  tempo  rozwoju  i

wytyczanie  innych  kierunków  niż   na  ruralistycznych  (wiejskich)  z  licznymi  gruntami  rolnymi,

gospodarstwami, a jeszcze inne  możliwości mają tereny bogate w struktury leśne.

Obszary leśne   zajmują powierzchnię   2346 ha,  co stanowi  prawie  21 % obszaru  gminy.

Dominują tu siedliska boru świeżego, boru mieszanego świeżego, drzewostany sosnowe. Duża lesistość

regionu wpływa na  łagodząco na klimat i  poprawę jakości  powietrza.  Lasy i  tereny leśne zajmują

prawie połowę łącznej powierzchni województwa lubuskiego. Wymienione  obszary leśne stanowią

własność  Lasów  Państwowych  Państwowego  Gospodarstwa  Leśnego   oraz  o  obrzeżu  ze  strefą

konserwatorską - własność gminną a własności budynków powiązane są z własnościami gruntów.

Rzeka Warta ma swoje źródło na wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej a uchodzi do Odry na

wysokości   Kostrzyna  617,6  kilometr  Odry.  Długość  całkowita   Warty  wynosi  808,2  km  (w

województwie  lubuskim  127  km).  Największe  dopływy  Warty  to:  Obra,  Noteć,  Kłodawka,  Kanał

Postomski, Kanał Maszówek.30  Pod  względem  czystości  Warta  także  nie  odpowiada  czystości  ze

względu  na  niepełną  nadal   kontrolę  odpływu  zanieczyszczeń  powierzchniowych  rolniczych,

przemysłowych i innych, choć z roku na rok poziom zanieczyszczeń wód spada. 

 Wymienione kanały , których długość wynosi 77,79 km posiadają zły stan techniczny kwalifikujący się

do odbudowy 31. Nie występują na  nich budowle wodne typu zastawki, progi.

Strumień  Bogdanki  posiada  jazy,  których  siła  spiętrzająca  wykorzystywana  była  do  pracy  trzech

młynów wodnych, z których jeden  obecnie pełni funkcję muzeum. 

Zagrożenie powodziowe występujące na rzece Warcie, ze względu na genezę objawia się  w

postaci  powodzi   opadowych, roztopowych oraz zatorowych.  Technicznym zabezpieczeniem przed

30  Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Lubuskim, Warszawa, 2006,str.9

31 Program ochrony środowiska powiatu gorzowskiego 2003r.
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nimi są wały przeciwpowodziowe  i poldery;  długość  rowów  wynosi 128,81 km, z których około 50%

nie jest regularnie konserwowanych. 

Ponadto  ochroną  prawną  objęte  są  większe  ujęcia  wód  podziemnych  w:  Racławiu,

Stanowicach, Jeninie, Łupowie.  Są to ujęcia komunalne dla miejscowości Racław, Stanowice, Jenin i

Osiedle  Jenin I i osiedle Nadleśnictwa..

Przyroda  i ochrona prawna

O  zawartości  stref  ochrony  mówi  opracowanie  fizjograficzne  aktualnie  obowiązującego

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bogdaniec (2014r.) - w

części fizjograficznej32. 

Położenie geograficzne  stanowi  szczególny walor  gminy.   Klimat obszaru  zaliczany jest  do

klimatu  przejściowego  z  wyraźną  przewagą  cech  klimatu  oceanicznego-atlantyckiego.  Średnia

temperatura roczna wynosi 8oC, średnia temperatura stycznia -1,5o C, średnia temperatura lipca 18o C.

Krajobraz  morenowy  o  bardzo  dużej  mozaice  siedliskowej  sprzyja  różnorodności  biologicznej.

Morenowe ukształtowanie terenu (urozmaicone formy wypukłe [do 86m npm.] i  sandrowe wklęsłe

[40-60m  npm]  tej  części  tzw.  Równiny  Gorzowskiej)  malowniczo  komponuje  się  z   obszarami

zalesionymi, zajmującymi w samej gminie 21% obszaru. Do najcenniejszych zbiorowisk leśnych należą

las dębowo -bukowy Fago-Quercetum, różne typy buczyn oraz las grądowy Galio silvatici-Carpinetum.

Występują ponadto lasy  łęgowe olszowo-jesionowe.     

  Obszary  i  obiekty  prawnie  chronione  wg  ustawy  o  ochronie  przyrody  wg  procentowej

powierzchni całego obszaru:

Tabela Nr 36    Obszary i obiekty prawnie chronione wg % powierzchni  całego obszaru (2014 r.)

Lp. Obszar wg % powierzchni

całego obszaru

1 Polska  32,51%

2 Województwo Lubuskie 44,3%

3 Powiat Gorzowski 44,7%

4 Gmina Bogdaniec 21,52%

Wg  www.wsaznikizrp.stat.gov.pl2014

                      

32 Ekofizjofrafia do zmiany SUiKZP Gminy Bogdaniec, 2014r.
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  Na  południe  od  obszaru  lasów  rozciąga  się  dolina  rzeki  Warty.  Są  to  tereny  aluwialne,

podlegające  corocznym  zalewom  wysokich  wód,  Teren  ten  nie  jest  bezpośrednio  powiązany

funkcjonalnie z wybranym obszarem opracowania, podobnie jak tereny rolnicze. Bonitacja tych gleb

klasyfikuje gminę jako rolniczą w ilości  68%  odniesieniu do całego obszaru gminy.   Określone są także

stanowiska zwierząt  chronionych i  rzadkich,  jak  m.in.:  bóbr,  kumak nizinny,  czajka,  żuraw,  dzięcioł

czarny, zimorodek, dudek, słonka. Gmina Bogdaniec jako część,wchodzi w strukturę Polski i Europy w

ramach systemu ochrony przyrody łączącego  najcenniejsze przyrodniczo obszary.   

Ochrona prawna  tego obszaru  w postaci parku narodowego i krajobrazowego   w programie

europejskim  NATURA 2000  PLB320015 ma charakter formalny i daje gwarancję  należytej ochrony. 

Są to:

 Park Narodowy „Ujście Warty”,

 Park Krajobrazowy, 

Ostoja   Witnicko-Dębniańska,  Nadleśnictwo  Bogdaniec  ,pow.  nadleśnictwa  12  378,09  [ha]  57,8%,

obszar o powierzchni 46 993,10 ha33.PLB 320015 

Obszar Specjalnej ochrony Ptaków Natura 2000.

W Parku Krajobrazowym wyróżnia się:

Rezerwat Przyrody „Bogdanieckie Grądy”

Bogdanieckie Cisy

„Dębowa Góra”. (dane wg SUiKZP 2014 Ekofizjografia).   

Wartość przyrodnicza      Występują  tu co najmniej 32 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy

Ptasiej,  13 gatunków z  Polskiej  Czerwonej  Księgi  (PCK).     W okresie  lęgowym obszar  zasiedla  co

najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: bielik (PCK), kania czarna

(PCK),  kania  ruda  (PCK),  puchacz  (PCK),  w stosunkowo  wysokim  zagęszczeniu  występuje:  dzięcioł

czarny, dzięcioł średni, żuraw; gęgawa. Przedmiotem ochrony są  gatunki ptaków.

Tabela Nr  37    Zestawienie gatunków ptaków stanowiących przedmioty ochrony w OSO PLB 320015

Ostoja Witnicko-Dębniańska

Kod i nazwa 

/symbol wg   SDF

Wymagania ekologiczne pod kątem istniejących

i potencjalnych miejsc występowania

A030 Bocian

czarny C

Gatunek terytorialny, objęty ochroną strefową; najczęściej gniazduje na starych 
drzewach, w lasach liściastych i mieszanych, w pobliżu bagien, łąk, cieków oraz 
zbiorników wodnych, gdzie żeruje

33   Obecnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym obszaru jest Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 
stycznia 2011 r. (D. U. Nr 25 z 4 lutego 2011 r. poz. 133), zmienione Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 
marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 30 marca 2012, poz. 
358).
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Kod i nazwa 

/symbol wg   SDF

Wymagania ekologiczne pod kątem istniejących

i potencjalnych miejsc występowania

A073 Kania

czarna C

Gatunek terytorialny, objęty ochroną strefową; osiedla się w pobliżu terenów 

otwartych z dużą ilością zbiorników wodnych; gniazda buduje w niewielkiej 

odległości od skraju lasu (50-100 metrów); żeruje głównie nad wodą

A074 Kania ruda C
Gatunek terytorialny, objęty ochroną strefową; preferuje starsze drzewostany 

liściaste sąsiadujące z terenami otwartymi, szczególnie w pobliżu zbiorników 

wodnych, żeruje głównie poza lasem

A075 Bielik C
Gatunek terytorialny, objęty ochroną strefową; gniazduje w starych lasach, 

w pobliżu zbiorników wodnych, nad którymi żeruje

A127 Żuraw C
Miejsca lęgowe stanowią siedliska wodne  i podmokłe. Kluczowym miejscem 

gniazdowania są śródleśne mokradła, oraz zabagnione doliny rzeczne i brzegi 

zbiorników wodnych, w tym jezior  i stawów rybnych.

A215 Puchacz B
Gatunek terytorialny, objęty ochroną strefową; preferuje prześwietlone lasy 

liściaste i mieszane, bory bagienne, w pobliżu otwartych przestrzeni ze zbiornikami 

wodnymi, łąkami, mało penetrowane przez człowieka

Regularnie występujące  ptaki migrujące  nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy 

Radym79/409/EWG

A043 Gęgawa C
Gatunek zasiedlający bagna, tereny podmokłe, doliny rzek i brzegi zbiorników 

wodnych.

Wg http://www.bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl/obszary-natura-2000#.V2Qb2CxkiM8

Zagrożenia  Do najistotniejszych zagrożeń wpływających na obszar i występujące na jego terenie 

elementy europejskiego dziedzictwa przyrodniczego należą: ograniczenie powierzchni koszonych łąk i 

wypasanych pastwisk, w tym kserotermicznych oraz związana z tym sukcesja roślinności, zmiany 

reżimu wodnego obszarów zalewowych polegające na ograniczeniu długości trwania i wielkości 

zalewu, juwenalizacja lasów i niedostatek martwego drewna, ekspansja obcych gatunków roślin i 

zwierząt.     Najważniejsze zagrożenia przedstawione w SDF to niewłaściwie prowadzona gospodarka 

leśna, wydobycie ropy i gazu, procesy odwadniania ekosystemów torfowiskowych, wędkarska 

penetracja jezior, spływ nawozów z pól nasilający proces eutrofizacji zbiorników wodnych i torfowisk, a

także łowiectwo i kłusownictwo (penetrowanie siedlisk).

Zasoby naturalne

Występujące na obszarze gminy złoża kopalin, jak: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel brunatny,

kruszywo naturalne grube i drobne i inne, choć istotne dla rozwoju gminy, jednak także nie wchodzą

w obszar  tego  opracowania  projektowego.  Gmina  znajduje  się  w posiadaniu  naturalnych  złóż:  w

północnej części gminy na północy Stanowic- złoża gazu ziemnego  nie eksploatowane,  W okolicach

Jenińca  udokumentowane złoża ropy naftowej  wynoszą 12,03 tys. ton 34 
34 Program ochrony środowiska powiatu gorzowskiego 2003r.
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Walory naturalne gminy, w tym o znaczeniu regionalnym

1. Ukształtowanie terenu

2. Klimat

3. Obszary chronione zwiększają atrakcyjność gminy  i regionu.

4. Obszary  przyrodnicze  chronione   i  ważne  w  regionie  zwarte  kompleksy  leśne.  Większość

terenów  ochrony powiązanych jest z obszarami leśnymi. Przyrodniczym wyróżnikiem i atrakcją

gminy  jest bogactwo oraz unikalność walorów  awifauny.

5. Lasy i grunty leśne zajmują 21%  obszaru gminy ( a prawie połowę województwa ), co sprzyja

rozwojowi coraz  popularniejszych w Europie I kraju form turystyki indywidualnej i grupowej:

krajoznawczej, przyrodniczej, aktywnej,kwalifikowanej

6. Dostępność oraz udostępnienia turystyczne na terenach leśnych, w tym także chronionych (są

mało sieciowane)

7. Atrakcyjna turystycznie rzeka Warta, użytkowana turystycznie dolina Warty (droga wodna E70)

8. Obszary rolne

9. Stan środowiska naturalnego, jego czystość

10. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego

11. Bardzo korzystna  sieć komunikacyjna (kołowa, kolejowa, wodna)

Zagrożenia naturalne

1. W zakresie gospodarki  wodnej i  ochrony przeciwpowodziowej,  okalająca południową część

gminy przepływająca rzeka Warta tworzy obszary  zagrożone powodzią.

2. Zagrożenia   związane ze zjawiskami  meteorologicznymi  i  hydrologicznymi (susza i  pożary

leśne, powodzie, erozja glebowa wietrzna i wodna)

3. Zagrożenia  antropogeniczne -Bwpływ człowieka  i  przetwarzanie zasobów (zanieczyszczone

powietrze, odpady,ścieki), transport kołowy, hałas, działalność gospodarcza, turystyczne dzikie

zagospodarowanie  obszarów cennych przyrodniczo, rolnicze odpady ochrony roślin.

3.4.2  Identyfikacja problemów

W podsumowaniu  analizy  sfery środowiskowej Gminy Bogdaniec  wyodrębnione są

następujące problemy:
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1. Brak  wysokojakościowych  innowacyjnych  działań  zabezpieczających  czystość  wód

powierzchniowych 

2. Brak prewencyjnego zagospodarowania przestrzennego południowej części gminy

3. Brak wysokostandaryzowanych/ innowacyjnych  zabezpieczeń przeciwpowodziowych

Warty.

4. Brak odtworzenia  pełnej żeglugi śródlądowej, w tym atrakcyjnej żeglugi turystycznej-

a w strefie Gostkowic  - przystani

5. Brak  energetycznego  wykorzystania  rzeki  Warty  i  odtworzenia  energetycznego

wykorzystania strumienia Bogdanki

6. Ograniczenia   w zakresie zagospodarowania terenów wynikające z  rygorów prawnej

ochrony przyrody

7. Ograniczenia   w zakresie zagospodarowania terenów wynikające ze znikomej ilości

własności gminnej.
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3. 5       SFERA KULTUROWA                                                                                           

 

3.5.1 Uwarunkowania  konserwatorskie,  granice stref ochrony

Analiza zasobów kulturowych

Walory kulturowe są bez wątpienia cennymi aktywami każdego regionu.  Stanowią one silny

element tożsamości miejsca. Pełnią  one rolę ważnego pomostu w dialogu pomiędzy przybyszem -

turystą a mieszkańcami obszaru oraz aktywują branżę do rozwijania interesującej oferty turystycznej.  

Pośród bogatego potencjału  zabytków architektury z różnych okresów ubiegłego  tysiąclecia

oraz  zbiorów muzealnych  i  kolekcji  wyróżnia  się   na ternie  województwa lubuskiego 14 muzeów,

średnich i mniejszych placówek muzealnych w liczbie 14 oraz ponad dwa tysiące obiektów ruchomych

Regionalne  powiązania  kulturowe  prowadzą  do   szlaku   historycznego  zabudowy ryglowej  XVIII-

wiecznej oraz XVIII-XIX-wiecznej  pałacowej  wraz założeniami parkowymi.

Różnorodność oraz wielokulturowość historyczna zasobów35 wynika z  burzliwych dziejów i

zmiennej historii  Ziemi Lubuskiej  ( łac.  Terra Lubusiana).   Jej  barwna historia  wpłynęła na bogaty

pejzaż architektoniczny  i atrakcyjność oferty dla zwiedzających36. 

Na tle takich pereł zabytkowych i turystycznych, jak: Pak Mużakowski – dziedzictwo światowe

na   karcie UNESCO, Międzyrzecki Rejon Umocnień - „Lubrzański Szlak Fortyfikacji”, Twierdza Kostrzyn

– budowla forteczno-obronna,  zespół  pocysterski  w Paradyżu-  Gościkowie,   w  Gminie Bogdaniec

wyłania  się   obraz  architektury  XVIII-XIX –  wiecznej   pałacowej,  dworkowej,  dworskiej,  wiejskiej,

kościelnej. Większość  terenów osadniczych zachowała  walory i wartości kulturowe, w tym wpisane

do rejestru  zabytków.  Są  one  wtopione  w przestrzeń  obszarów  chronionych  przyrodniczo,  bądź

wpisane są w wiejska zabudowę. Pas środkowy gminy to w większości nowa zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna,  ale  w  części  północnej  oraz  południowej  widnieją  lokalne  perły  historii

architektonicznej.  Obiekty te w dużej mierze  (m.in. kościół w konstrukcji ryglowej w Stanowicach,

Zagroda Młyńska  ryglowo-ceglana w Bogdańcu) wg wstępnej  analizy budowlano-konserwatorskiej

prezentują bardzo duży stopień zużycia materiałowego wynikającego z długotrwałego braku właściwej

pieczy i bieżących zabiegów remontowo-konserwatorskich.

35 Narodowy Instytut Dziedzictwa www.nid.pl/pl/dla włascicieli_i_samorządów/gminna-ewidencja -zbytków/

36 Program opieki nad zabytkami  Województwa  Lubuskiego na lata 2009-2012 załącznik do Uchwały nr XXXI/287/2008 

sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2008r.
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Mapa Nr  4          Na bazie mapy SUiKZP,2014r. lokalizacja głównych obiektów zabytkowych 

Wymieniamy tu:

1. Bogdaniec, zespół zabudowy zagrodowej z młynem,1826r., konstrukcja murowana i ryglowa. 

Fotografia Nr  1     Bogdaniec, Zagroda Młyńska , Autor
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Uchwałą Nr X.71.2016 rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 lutego 2016r.w sprawie zatwierdzenia Planu

Ochrony parku Kulturowego "Dolina  Trzech  Młynów"  w Bogdańcu,  art.74-76,  objęto ciąg terenów

wzdłuż  rzeki  Bogdanki.  Zespół leży na  północnym szlaku zabytków konstrukcji szkieletowej -  szlak

zaczyna się w Mosinie (gmina Witnica), wiedzie przez Bogdaniec (młyn wodny 1826r.), Chwałowice

(ok.1790rr.),  i następnie przez Gorzów, Santok, Stare Polichno do Lubiatowa (gmina Drezdenko).

2.  Stanowice,  kościół  w  konstrukcji  szkieletowej  i  murowany,  XIXw.,  zespół  pałacowo-parkowy

XVIII_XIXw,

Fotografia Nr 2      Stanowice, kościół  szkieletowy  XIXw. Autor

Fot. Nr  3     Stanowice , założenie pałacowo-parkowe, XVIII-XIXw., http://www.bogdaniec.pl/asp/pl
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3. Racław, neoklasycystyczny dwór z zabudową folwarczną, 1901r. oraz  kościół neogotycki wzniesiony 

w 1863 r. 

Fotografia Nr  4     Racław, dwór, 1901r. Autor

Fotografia  Nr 5     Racław, kościół neogotycki, 1863r..  http://www.lwkz.pl/monumentcategory/
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4. Chwałowice , kościół  pw. Św Antoniego Padewskiego, konstrukcja szkieletowa, 1790r.

Fotografia  Nr  6    Chwałowice, Kościół  szkieletowy, 1790r.,  Autor

Ponadto  na obszarze dzisiejszej gminy  usytuowane są   obiekty sakralne w pozostałych wsiach: 

- Włostów (kościół o konstrukcji szachulcowej 1800 r., z drewnianą dzwonnicą z XIX wieku, 

przebudowany w latach 1974-1975.), 

-  Jenin  (klasycystyczny kościół, 1811-12 ),

-  Jasiniec (neogotycki kościół, 1896 r.),

-  Łupowo (neobarokowy kościół, 1909r.), 

-  Podjenin, Jeniniec i Jeninek37  (w Podjeninie znajduję się neogotycki kościół pw. 

Wniebowzięcia NMP,  1726 r.).

Także,  leżą  tu  rozpoznane  stanowiska  archeologiczne  (związane  gównie  z  osadnictwem  wsi  )   i

podlegają ochronie konserwatorskiej i podobnie obiekty zabytkowe.

37         Podjenin, Jeniniec i Jeninek - określane były łącznie jako Genninsches Hollender
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Nadrzędną  strukturą  realizującą  zadania  w  zakresie  zrównoważonej  ochrony  dziedzictwa

kulturowego Polski w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń jest  Narodowy Instytut Dziedzictwa

Narodowego 38. Zarchiwizowane  zbiory dokumentów związanych  z ochroną zabytków, zgromadzenie

dokumentacji w Krajowej Ewidencji Zabytków. 

W obszarze gminy  wyznaczone są strefy ochronne dla zachowania istniejącej  historycznej

substancji oraz stopnia zachowania historycznej kompozycji urbanistycznej.  Wg  standardów NIDN

wyznacza się strefy ochrony konserwatorskiej: „A” -strefa pełnej ochrony konserwatorskiej, „B”-strefa

ochrony konserwatorskiej,  „K”-strefa ochrony krajobrazu,  „W”-strefa ochrony archeologicznej,  „E”-

strefa  ochrony  ekspozycji,  „AW”-strefa   ścisłej  ochrony  archeologicznej,  +OW”-strefa  obserwacji

archeologicznej .

„A” dotyczy północnej części gminy Bogdaniec -wsi Stanowice i  Racław  .

               „K” dotyczy obszarów Natura 2000

Na terenie opracowania w tej strefie   położone są:

zespół kulturowy w Bogdańcu  o klasie zabytku  z 1826 roku p.n. „Zagrody Młyńskiej”,

który  wg Uchwały  nr X.71.2016r.  Rady Gminy Bogdaniec  z dnia 29 lutego 2016 roku

został  objęty  planem ochrony jako park kulturowy  na podstawie  ustawy o ochronie

zabytków 39 po uzgodnieniu  z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

kościół  XIX w. w Stanowicach z  wieża o konstrukcji zwanej szkieletową bądź szachulcową .

W analizie walorów  kulturowych  tego obszaru  wzięte są pod uwagę takie elementy jak:

1.  walory historyczno – kulturowe

2. potencjał ilościowy i jakościowy zabytków

3. tzw perły turystyczne  obszaru,

4. niematerialne wartości kulturowe tradycje, obrzędy

5. główne wyróżniki i najważniejsze atrakcje

6.  obecne trendy waloryzacji wartości kulturowych

7. najważniejsze walory społeczne mające istotny wpływ na atrakcyjność turystyczną.

38    Ustawa z dnia  23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dziennik Ustaw Nr 162 poz 1568 z

późniejszymi  zmianami);  Rozporządzenie  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  w  sprawie  prowadzenia  rejestru

zabytków,  krajowej,  wojewódzkiej  i  gminnej  ewidencji  zabytków  oraz  krajowego  wykazu  zabytków  skradzionych  lub

wywiezionych zagranicę niezgodnie z prawem z dnia 26 maja 2011 r.  (DZ.U Nr 113, poz. 661). Wymienia ono: Zgodnie z

§3 statutu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 32 Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego z dnia 23 grudnia 2010 roku

39 Art.16 ust.3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Z 2014 r. poz.16 ze zm.)
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Walory kulturowe

Walory kulturowe stanowią silny element tożsamości  obszaru, regionu,  kraju, są magnesem

dla  przybyszów..  W  ocenie  wartości  kulturowych  miejsca  zwraca  uwagę  forma,  historia  obiektu,

związane  z  nim  legendy,  zagadki,  postacie.  Są  to  elementy  o  rosnącym  znaczeniu  dla  kreacji

konkurencyjnej  atrakcji  turystycznej  mającej  na  celu  zainteresowanie  i  przyciągnięcie  turystów.

Właściwym jest dlatego tworzenie  współczesnych "żywych"pokazów i spektakli historycznych.

Ze względu, ze przy analizie kulturowej bierze się pod uwagę skalę, liczbę występowania atrakcji, ich

unikalność, możliwość kreacji konkurencyjnych produktów turystycznych (szlaki turystyczne, produkty

miejsca).

Walory kulturowe to oprócz wielowiekowych zabytków także atrakcje tworzone i rozwijane

współcześnie  w   takiej  formie,  jak:  centa  sportowo-rozrywkowe,  wydarzenia  kulturalne,  parki

tematyczne.

3.5.2  Identyfikacja problemów

Analiza sytuacji prowadzi do wyodrębnienia następujących problemów:

1.  Niezadowalający w sporej  mierze stan  zasobów architektoniczno-budowlanych   -

wymagają pilnych remontów i zabiegów konserwatorskich – kościół w  Stanowicach,

zagroda młyńska w Bogdańcu, dwór w Racławiu. Inne jak zespół pałacowo-parkowy w

Stanowicach  znajduje  się  we  własności  ZUO   (  prywatny  kapitał)  i  mozolnie

przywracany jest do pożądanego stanu.

2. Brak  sieciowania  gminno-regionalnego  atrakcji  kulturowych,  którego  celem  jest

atrakcyjna oferta turystyczna 

3. Brak  „żywej  historii”  wzbogaconej  elementem  ludzkim  -  np.ilustracja

przedstawieniowo  -  teatralna  batalistyczna,  obyczajowa  (życie  dworskie,  praca  we

młynie, obsługa starych maszyn i urządzeń rolniczych  i inne), oraz multimedialna z

tłem  historii i rozwoju regionu najnowszymi zdobyczami techniki.

4. Brak kombinowanej (łączonej oferty) zawierającej  potencjał kulturowy, przyrodniczy

wiejski.
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5. Brak produktu pasmowego konkurencyjnej oferty rynkowej  tworzonego przez   małe

miejscowości i  małe obszary  kreując  wspólny potencjał kulturowy  i wytyczając drogę

do pozyskiwania środków zewnętrznych.

6. Brak szczegółowej koncepcji powstania takiego produktu (strategia, plan operacyjny,

na  rozwój  produktu,  analiza  ekonomiczna,  plan  marketingowy  (pomysł  na  markę,

pamiątki, SIP (system identyfikacji wizualnej i przestrzennej)

7.  Brak zmasowanego wizerunku kulturowego dla Muzeum Kultury i Techniki Wiejskiej w

Bogdańcu (nadal  Oddział Muzeum Lubuskiego w Gorzowie) 

8.  Brak pomysłu na prywatne muzea ruralistyczne wąskotematyczne

9.  Brak  widocznych  oznak  wpięcia  w  strategię   na  poziomi  regionu  potencjału

kulturowego 

10.  Zły stan techniczny sporej części zabytków

11.  Brak liderów zarządzania atrakcjami gminy

12. Brak innowacyjności

13.  Brak systemu monitoringu  i weryfikacji jakości

14.  Brak systemu zarządzania jakością  w zabytkach

15. Znaczące  ograniczenia  i  bariery  finansowe  w  zakresie  odpowiedniego  utrzymania,

eksponowani i zarządzania jakością.
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     4.    PODSUMOWANIE IDENTYFIKACJI PROBLEMÓW                             

SKUTKUJĄCE   WYODRĘBNIENIEM OBSZARÓW  KRYZYSOWYCH              

    

   

4.1 Endogeniczny potencjał obszaru wiejskiego

Sumaryczna  analiza   wewnętrznych  uwarunkowań   i  ich  spiętrzenie    obszarowe   kreuje

wizerunek  gminy   jako  obszaru   o  wysokim  potencjale   potrzeb  rozwojowych,  które  wynikają  z

aktualnych  trendów   rozwojowych  krajowych, europejskich i światowych. 

Charakter rolniczy gminy, wysoka wartość zasobów  przyrodniczych i kulturowych   wytyczać

muszą  kierunek rozwój gminy jako obszaru w pierwszej kolejności o znaczeniu regionalnym, następnie

ponadregionalnym-  transgranicznym  i  krajowym.   Spiętrzenie   wymienionych  zasobów   nie  idzie

w  parze  ze  stanem  społecznych  zjawisk,  które  wpływają  degradująco  na   możliwości

wysokorozwojowe gminy. 

Gmina  potrzebuje  ukierunkowanej  i  dynamicznej  ingerencji  w  potencjał  tkanki  społecznej

i  materialnej  w  taki  sposób  aby  stała  się  magnesem  przyciągającym  intelektualne  i  rozwojowe

potrzeby   młodych ludzi oraz innowacyjne kolejne projekty  przedsiębiorczego kapitału integrującego

się  z lokalną specyfiką uwarunkowań naturalnych i kulturowych.

4.2 Potencjał  ekorozwoju 

 Wymieniony  powyżej   naturalny  potencjał  gminy  stanowiący  doskonały  mariaż  kultury

z naturą  (obiekty kulturowe – pałace, dwory, młyny, kościoły wkomponowane w bogatą szatę  leśną

i  rolną  oraz  cieki  wodne) kreują wizerunek możliwości  rozwojowych  gminy jako  wartościowego

obszaru wiejskiego.  Wytyczenie kierunku rozwojowego  z wysokojakościową innowacyjną ekologiczną

żywnością, a także tej samej miary  turystyką regionalną, umocni i wykreuje  lokalną tkankę społeczna

jako  mieszkańców  czerpiących  satysfakcję  z   pełnego  uczestnictwa  intelektualnego,  użytkowego,

produkcyjnego i biznesowego.

Potencjał ekorozwoju  rysuje się więc  w:
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• zasobach naturalnych gruntów rolnych właściwych do  rozwoju rolnictwa specjalistycznego,

ekologicznego z własnym przetwórstwem i dystrybucją  własnych, markowych regionalnych

produktów

• zasobach przyrodniczych  obszarów chronionych 

• zasobach leśnych 

• zasobach  potencjału wodnego rzek.

Drugi istotny potencjał ekorozwoju będący otoczką turystycznego ekorozwoju  rysuje się w

sferze  zasobów  kulturowych  powiązanych  regionalnie.  Widoczne  związki   kulturowe  z  sąsiednimi

regionami – Pomorzem, Wielkopolską, Śląskiem, zasoby regionu stworzone przez człowieka – parki

pałacowe,  dworskie,  architektura  sakralna,  budownictwo  wiejskie  tworzą  barwny  pejzaż

architektoniczny z murem pruskim, konstrukcją szkieletową i innymi stylami.

Stan obecny

Produkcja  rolnicza  nie  jest  zespołem skonsolidowanym  z  gminą  na  tyle  aby   stanowiła  i

potencjale  obszaru.  Indywidualne  obszary  rolniczo  wykorzystywane.  Nie   współuczestnictwa  i

spójnego programu rozwojowego wspierającego się dynamicznymi projektami ministerstwa rolnictwa i

potrzebami gminy. Nie ma szerokiej aktywności właścicieli gruntów rolnych w zakresie dynamicznego

regionalnego rozwoju.

W zasobach terenu gminy usytuowane są obiekty wartości kulturowej i przyrodniczej, które

poprzez  brak sieciowania  i  okazjonalne imprezy gminne nie  są  w pełni  wykorzystywane,  bieżąco

remontowane i nie pełnią roli biznesowej w rozwoju gminy , a są  z to wielowiekowe zabytki i mogą im

towarzyszyć   atrakcje  tworzone i  rozwijane  współcześnie  jak  galerie,  wydarzenia  kulturalne,  parki

tematyczne, centra sportowo-rozrywkowe i wiele innych.

4.3 Potencjał  infrastruktury  technicznej   

Potencjał infrastruktury kryje się w: 

a/ dostępność komunikacyjna:

• transport kołowy - droga wojewódzka nr 132,  ekspresowa S3, drogi powiatowe Nr

139 i gminne 

• połączenia kolejowe- kolej dwutorowa

• turystyczne środki transportu w regionie
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• transport wodny na rzece Warcie

• potencjał  kanałów wodnych

• potencjał strumienia Bogdanki o cechach potoku górskiego

b/ uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną wodociągową, kanalizacyjną i  zbiorników,

instalacji elektrycznej, sieci internetowej,

Stan obecny

Potencjał  infrastruktury na obecnym poziomie spełnia w większości potrzeby mieszkańców,

niemniej w perspektywie najbliższej powiązanej z nowym programem rozwojowym rewitalizacyjnym

pojawia się  potrzeba zrewidowana obecnego stanu i dostosowania go nowych zadań.   Rysuje się

konieczność   wykonania  dróg  bezpiecznych  dla  komunikacji  pieszej,  rowerowej,  zarówno w pasie

komunikacji  wojewódzkiej  jak  i   powiatowej  oraz   gminnej  ,  oświetlenia  dróg,  oznakowania,

wyznaczania  miejsc  postojowych i  parkingowych,  udrożnienia  i   odtworzenia  komunikacji  wodnej,

wykorzystania potencjału  strumienia Bogdanki do celów produkcyjnych el. elektrycznej ( kiedyś były

tu  trzy  młyny  wodne).   Inne  sieci   to  skanalizowanie  południowej  części  gminy  i  nowoczesne

rozwiązania zabezpieczające potrzeby systemu przeciwpowodziowego dal Warty.

4.4 Potencjał  turystyki 

Zasobność  turystyczna gminy określają: 

a/  ukształtowanie terenu- naturalne:

• klimat

• ważniejsze  kompleksy leśne w regionie

• obszary rolnicze

• atrakcyjna turystycznie rzeka Warta i strumień Bogdanka

• przyrodnicze obszary chronione

• inne walory naturalne,

b/  stan środowiska naturalnego, jego czystość oraz działania z zakresu ochrony środowiska

naturalnego,

c/   walory kulturowe lub nazywane historyczno-kulturowymi:

• ważniejsze zabytki

• niematerialne wartości kulturowe ( tradycje , obrzędy)
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• obiekty kulturowe

d/ korzystne powiązania komunikacyjne.

Stan obecny

Potencjał turystyczny  nie jest wykorzystany w sposób  pełny i kompleksowy.  Objawia się to

słabą  integracją turystyczną,  bardzo słabą współpracą podmiotów, brakiem  systemu szkoleń,  

niewystarczającą liczbą udogodnień dla dzieci  oraz osób niepełnosprawnych. 

W  kreacji  konkurencyjnej  oferty  turystycznej,  mającej  na  celu  zainteresowanie

i przyciągnięcie turystów  do wskazanego obszaru, odpowiednią treścią są  historie obiektów, miejsc,

związane z nimi legendy, zagadki, postacie i związki z obiektami  sakralnymi, zespołami  pałacowymi,

dworskimi,  produkcyjnymi  i  innymi.  Istotna  rolę  odgrywają  tworzone współcześnie  "żywe"  pokazy

i spektakle historyczne.  Istota jest skala tych  atrakcji oraz ilość i unikalność. 

Walory społeczne, które mogą uaktywnić społeczność lokalną w kontekście rozwoju 

turystyki regionalnej 

Potencjał  walorów społecznych ulokowany powinien być w następujących formach  kreacji

osobowej biznesu turystycznego:

• kreowanie  ofert unikatowych  związanych z tożsamością  gminy i regionu  na bazie 

uwarunkowań historycznych, przyrodniczych , etnograficznych

• tradycyjne rzemiosło  i sztuka ludowa

• twórcy lokalni

• grupy pasjonatów, 

• dawne rzemiosło- np. kowisarstwo  -cechy konwisarzy w Gorzowie

• legendy,  podania,

• obyczaje, święta i  tradycje 

• spektakle teatralne, 

• amatorskie teatry

• wątki historyczne- władcy historyczni- królowie i książęta- bractwa rycerskie- znane postacie 

historyczne

• kultura Kozła- dawnego instrumentu ludowego

• bractwa kurkowe
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• tradycje winiarskie

• tradycje piekarnicze

• specjały lokalne

• tradycje sportowe -bliskie i odległe w czasie i  inne

• wydarzenia kulturalne i sportowe.

Potrzebni są bezwzględnie liderzy opinii-  propagujący, reklamujący, zaznajamiający "sprzedający" 

ofertę turystyczną gminy.

4.5 Rozkład zjawisk kryzysowych  

Wyznaczenie obszarów zdegradowanych  poprzez wyeksponowanie  różnego rodzaju  zjawisk

kryzysowych na terenie gminy we wszystkich 21 sołectwach.

Tabela Nr   38    Przestrzenny rozkład zjawisk kryzysowych na terenie gminy 

Lokalizacja Podstawa Kryteria

Cała gmina- 21 sołectw:

Bogdaniec, Chwałowice, Gostkowice, Jasiniec, 

Jenin, Jeninek, Jeniniec, Jeże, Jeżyki, Krzyszczyna, 

Krzyszczynka, Kwiatkowice, Lubczyno, Łupowo, 

Motylewo, Podjenin, Racław, Roszkowice, 

Stanowice, Wieprzyce, Włostów

Podstawa:: badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców 

gminy Bogdaniec40,  zasoby źródłowe gminy, dane statystyczne, dane  

z policji , dane z dokumentów strategicznych lokalnych, powiatowych,

wojewódzkich, regionalnych  krajowych  

Kryteria: poziom ubóstwa mieszkańców, rynek pracy, bezrobocie, 

jakość edukacji, poziom kapitału społecznego, stan infrastruktury.

Pomoc społeczna

Bogdaniec : obszar ten obejmuje ulice: Dworcowa 

(40 mieszkańców), Polna (część przy ul. Kościelnej 

– 57 mieszkańców), Ogrodowa (22 mieszkańców), 

Szkolna (przy ul. Kościelnej – 63 mieszkańców), 

Kościelna (na odcinku od Mickiewicza do Polnej – 

21 mieszkańców), Słowiańska (18 mieszkańców), 

Mickiewicza (na odcinku od Szkolnej do Ogrodowej

– 74 mieszkańców).

Bogdaniec-strefa z dworcem kolejowym: 283

Liczba  objętych pomocą

społeczną: 283

Odsetek osób objętych pomocą

społeczną: 22,26%

Gostkowice 

Liczba mieszkańców: 113

Liczba  objętych pomocą

społeczną: 43

Odsetek osób objętych pomocą

społeczną: 38,05%

Jasiniec: 76 20 26,32%

Jeżyki: 176 46 25,84%

Krzyszczyna: 72 22 30,56%

Krzyszczynka: 81 17 20,99%

Kwiatkowice: 229 63 27,51%

40
       Badania ankietowe prowadzone przez Fundację „Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych” w listopadzie 

2015 r.
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Roszkowice: 34 12 35,29%

Wieprzyce: 243 51 20,99%

Ubóstwo jako przyczyna objęcia pomocą społeczną

Gostkowice Objęci pomocą : 27 Odsetek objętych pomocą:

62,79%

Bogdaniec-Dworzec 42 66,67%

Jeże 5 83,33%

Jeżyki 29 63,04%

Racław 26 59,09%

Krzyszczynka 5 29,41%

Kwiatkowice 22 83,33%

Roszkowice 5 41,67%

Włostów 5 31,25%

Stanowice 33 42,86%

Długotrwała lub ciężka choroba 41,98% przypadków jako przyczyna objęcia pomocą społeczną

Gostkowice liczba osób objętych pomocą :28 Odsetek objętych pomocą:

65,12%

Jasiniec 10 50,00%

Jeniniec 20 60,61%

Bogdaniec-Dworzec 29 46,03%

Krzyszczynka 14 82,35%

Kwiatkowice 40 63,49%

Jeżyki 12 26,09%

Racław 11 25,00%

Roszkowice 6 50,00%

Włostów 11 68,75%

Podjenin 8 47,06%

Niepełnosprawność jako przyczyna objęcia pomocą społeczną

Chwałowice Liczba osób objętych pomocą : 16 Odsetek objętych pomocą:

50,00%

Gostkowice 19 44,19%

Bogdaniec-Dworzec 12 19,05%

Jeniniec 17 51,52%

Krzyszczyna 7 31,82%

Kwiatkowice 30 47,62%

Podjenin 7 41,18%

Racław 9 20,45%

Bezrobocie jako przyczyna objęcia pomocą społeczną

Gostkowice 12 27,91%

Jeniniec 8 24,24%

Racław 23 52,27%

Bogdaniec-Dworzec 23 36,50%
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Chwałowice 7 21,88%

Gostkowice 12 27,91%

Krzyszczyna 6 27,27%

Wielodzietność jako przyczyna objęcia pomocą społeczną

Gostkowice 15 34,88%

Jasiniec 15 75,00%

Krzyszczyna 8 36,36%

Podjenin 5 29,41%

Wieprzyce 24 47,06%

Bezradność jako przyczyna objęcia pomocą społeczną

Gostkowice 10 23,26%

Jeniniec 8 24,24%

Roszkowice 4 33,33%

Wieprzyce 17 33,33%

Z powyższych danych wynika, że najczęściej z pomocy społecznej korzystają mieszkańcy Gostkowic (38,05%), Roszkowic

(35,29%),  Krzyszczyny  (30,56%),  Kwiatkowic  (27,51%),  Jasińca  (26,32%),  a  także  Jeżyk  (25,84%)  i  obszaru  Bogdaniec-

Dworzec (22,26%).

Formy pomocy udzielane uczniom szkół

Stypendia, zasiłki,  dofinansowanie podręczników, dofinansowanie posiłków

Dysproporcje w odsetkach korzystających z zasiłków i innych form pomocy istniejące między uczniami Jenińca i Lubczyna

utrzymują  się  nadal.  W okresie  od  września  do  grudnia 2015 r.  z  zasiłków i  dofinansowania  posiłków skorzystało 28

uczniów z SP w Lubczynie i 20 z SP w Jenińcu. 

Do  Szkoły  Podstawowej  w  Lubczynie  uczęszczają  uczniowie  z  Chwałowic,  Lubczyna,  Jasińca,  Jeżyk,  Jeży  i  Wieprzyc.

Natomiast do Szkoły Podstawowej w Jenińcu - uczniowie z Roszkowic, Gostkowic, Krzyszczyny, Krzyszczynki, Włostowa,

Podjenina, Jeninka i Kwiatkowic.

łącznie na  737 uczniów ;10,45%- stypendia, 1,36% - zasiłki,  13,30%- dofinansowanie posiłków, 6,11% - dofinansowanie

podręczników. razem 230 uczniów.

Uwzględniając powyższe dane można stwierdzić, że z pomocy szkolnej korzystają mieszkańcy tych samych miejscowości, w

których  odnotowano najwyższe  odsetki  korzystania  ze  środowiskowej  pomocy  społecznej.  Potwierdza  to  tym samym

hipotezę o ubóstwie jako zjawisku kryzysowym występującym na terenie wcześniej wskazanych sołectw.

Rynek pracy

Największy odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym występuje w Roszkowicach (30%), Włostowie i Racławiu (po 18%)

oraz  w Lubczynie  (17%).  Natomiast  najmniejszy  odsetek  ludności  w wieku  produkcyjnym odnotowano w:  Podjeninie

(56%), a także w Gostkowicach, Krzyszczynie, Roszkowicach i Wieprzycach (po 58%) i w Racławie (59%)

Ilość i rodzaj podmiotów gospodarczych

Najwięcej podmiotów gospodarczych działa na terenie Bogdańca. Natomiast najmniej jest ich w Gostkowicach (nie działa

żadna firma), a także w Krzyszczynce (50,6 podmiotów na 1 000 mieszkańców), Jeninku (50,8 podmiotów), Jeżykach (51,8),

Podjeninie (60,9), Kwiatkowicach (66,0), Stanowicach (71,2), Krzyszczynie (74,6), Jasińcu (75,3) i Lubczynie (76,7).

Bezrobotni

W gminie Bogdaniec obserwujemy w ostatnich latach, podobnie jak w powiecie gorzowskim, spadek stopy bezrobocia. Na

koniec 2014 r. bezrobocie rejestrowe w Gminie wynosiło 4,2%. W 2015 r. nastąpił dalszy spadek liczby bezrobotnych ze

188 do 167,  tj.  do 3,7%.  Na  terenie  Gminy  istnieją  jednak  sołectwa,  gdzie  stopa  bezrobocia  nadal  utrzymuje  się  na

stosunkowo dużym poziomie.

Najwyższe  wskaźniki  bezrobocia  rejestrowego  na  koniec  2015  r.  odnotowano  w:  Krzyszczynie  (10,26%),  obszarze

Bogdaniec-Dworzec (6,46%), Racławie (6,12%), Stanowicach (5,47%), Jeninku (5,26%) i Kwiatkowicach (5,25%).

Bezrobocie  w  dużym  stopniu  w  Gminie  dotyczy  osób  starszych,  po  50  roku  życia  (24,47%  ogółu  bezrobotnych)  i

absolwentów szkół średnich i wyższych – do 25 roku życia (18,62%).

Częściej bezrobotne są kobiety (58,68% bezrobotnych) niż mężczyźni (41,32% bezrobotnych)

Placówki przedszkolne
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Utrudniony  dostęp  do  przedszkoli  mają  mieszkańcy  mniejszych  miejscowości,  zwłaszcza  oddalonych  od  placówek
przedszkolnych znajdujących się w Bogdańcu i Jeninie, tj. mieszkańcy Stanowic, Racławia, Gostkowic, Roszkowic, Włostowa
i Chwałowic.

Jakość kształcenia w szkołach podstawowych

 Średnie  wyniki  szkół  podstawowych  w  Bogdańcu  z  egzaminów  zewnętrznych  są  na  ogół  niższe  niż  w  szkołach
podstawowych w powiecie gorzowskim czy w województwie lubuskim. Wyniki egzaminów ze sprawdzianu szóstoklasisty
były gorsze w Bogdańcu niż w innych gminach powiatu gorzowskiego. Tylko 14,9% uczniów Bogdańca zdało te egzaminy z
wynikiem wysokim, 

Jakość kształcenia w gimnazjum

Poziom nauczania w gimnazjum w Bogdańcu nie odstaje od poziomu nauczania w innych gminach powiatu gorzowskiego

Stan infrastruktury oświatowe

Stan techniczny placówek szkolnych w Bogdańcu jest bardzo dobry. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Bogdańcu znajdują
się w nowoczesnym obiekcie wybudowanym w 2006 r. m.in. ze środków unijnych. Szkoły są wyposażone w nowoczesny
sprzęt edukacyjny oraz posiadają doskonałe zaplecze rekreacyjno-sportowe.

Analiza przestępczości

Stosunkowo mała liczba przestępstw i  wykroczeń dokonywanych na terenie Gminy sprawia,  że przestępczość nie jest
istotnym problemem Gminy, czy też zjawiskiem kryzysowym wymagającym interwencji.

Stan techniczny budynków

Zły stan techniczny części budynków mieszkalnych, zwłaszcza zamieszkałych przez rodziny uboższe, korzystające z pomocy
socjalnej, stosunkowo niski standard i mała liczba lokali komunalnych i socjalnych, występowanie na dużą skalę wyrobów
azbestowych  na  dachach  budynków  mieszkalnych,  inwentarskich,  gospodarczych,  garaży  i  obiektów  przemysłowych.
Największe  problemy  z  azbestem  mają  mieszkańcy  następujących  miejscowości:  Stanowice,  Wieprzyce,  Chwałowice,
Racław, Włostów i Jeniniec.. Potrzeba pilnej konserwacji kościołów i innych obiektów zabytkowych na terenie Gminy. 

Dostęp do wodociągów i kanalizacji

Teren całej gminy jest uzbrojony w sieć wodociągową i kanalizacyjną  oraz zbiorniki bezodpływowe

Komunikacja jezdna i piesza

Konieczność  poprawy infrastruktury drogowej  w całej gminie ze względu na intensywniejszy ruch kołowy  Słaby stan dróg
(obecnie drogi  o nawierzchni  tłuczniowej,  a wcześniej  ich brak)  jest  m.in.  w następujących miejscowościach:  Jeninek,
Motylewo, Łupowo, Chwałowice-Krzyszczyna, Jeniniec, Podjenin,  Kwiatkowice i  Lubczyno.41  Dla  komunikacji  pieszej  i
rowerowej wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez rozbudowę i modernizacje dróg gminnych, powiatowych i
wojewódzkiej na terenie gminy.

Migracja

Mimo, iż w Gminie na ogół w ostatnich kilkunastu latach utrzymuje się dodatnie saldo migracji, to jednak rozkład tego
zjawiska nie jest równomierny we wszystkich sołectwach. Część miejscowości na terenie Gminy ma charakter regresyjny
(odnotowano  w  nich  spadek  liczby  ludności  w  ciągu  lat  2008-2012).  Należą  do  nich:  Jasiniec,  Jeninek,  Krzyszczyna,
Krzyszczynka, Roszkowice, Motylewo, Podjenin, Stanowice, Jeże i Włostów.

Kapitał społeczny

Niespełna połowa mieszkańców Bogdańca brała udział w ostatnich wyborach do samorządu terytorialnego (w 2014 r.
Najmniej  osób  uczestniczyło  w  ostatnich  wyborach  samorządowych  z  Gostkowic,  Jeninka,  Jenińca,  Krzyszczyny,

Kwiatkowic, Podjenina, Chwałowic, Jasieńca, Lubczyna, Roszkowic i Włostowa.

 

41
    Sprawozdanie z działalności Wójta i Rady Gminy, Kadencja 2010-2014.
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4.6  Obszary zdegradowane

Wykonana  diagnoza  obecnej  sytuacji  w  gminie  Bogdaniec,  uwzględniająca   priorytetowe

kryteria, identyfikuje najważniejsze  występujące  tu problemy. 

Mapa Nr 5 Lokalizacja  kumulacji  zjawisk negatywnych - kryzysowych  na bazie mapy SUiKZP,2014r.

1. Stosunkowo wysoki poziom ubóstwa

Jednym  z  największych  problemów  społecznych  Gminy  jest  zjawisko  ubóstwa,  które

szczególnie  jest  znaczące  na  następujących  obszarach  gminy:  Gostkowice,  Roszkowice,

Krzyszczyna, Krzyszczynka, Kwiatkowice, Jasiniec, Jeżyki, Bogdaniec-Dworzec i Stanowice.

2. Wiek produkcyjny i poprodukcyjny

Największy odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym występuje w Roszkowicach, Włostowie

i Racławiu oraz w Lubczynie. Natomiast najmniejszy odsetek ludności w wieku produkcyjnym

odnotowano  w:  Podjeninie,  a  także  w  Gostkowicach,  Krzyszczynie,  Roszkowicach  i

Wieprzycach i w Racławie.

3. Podmioty gospodarcze
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Najmniej  podmiotów  gospodarczych  działa  na  terenie  Gostkowic,  a  także   Krzyszczynki,

Jeninka, Jeżyk, Podjenina, Kwiatkowic, Stanowic, Krzyszczyny, Jasińca i Lubczyna.

4. Bezrobocie i zjawiska towarzyszące

Najwyższe  wskaźniki  bezrobocia  rejestrowego  odnotowano  w:  Krzyszczynie,  obszarze

Bogdaniec-Dworzec,  Racławie,  Stanowicach,  Jeninku  i  Kwiatkowicach.  Bezrobocie  w

znaczącym procencie w gminie wynika z  bezradności  życiowej  oraz chorób trwałych bądź

przewlekłych i te osoby /rodziny objęte są  wieloraką pomocą społeczną.

5. Edukacja przedszkolna, edukacja szkolna  i zjawiska towarzyszące

Utrudniony  dostęp  do  przedszkoli  mają  mieszkańcy  mniejszych  miejscowości,  zwłaszcza

oddalonych od placówek przedszkolnych znajdujących się w Bogdańcu i Jeninie, tj. mieszkańcy

Stanowic, Racławia, Gostkowic, Roszkowic, Włostowa i Chwałowic.

Edukacja  szkolna  nie  prezentuje  wysokiego  poziomu  wyników  nauczania.  Średni  udział  w

edukacji  mieszkańców  gminy    plasuje  się,  z  wyjątkiem  sprawowanych   kierowniczych

stanowisk,  na  poziomie  średnim  w  niewielkim  procencie,  zawodowym  a  najwięcej  na

poziomie podstawowym  i gimnazjalnym. Problemem jest wczesny kontakt dzieci z alkoholem

oraz alkohol w wielu rodzinach objętych pomocą społeczną.

6. Środowisko

Jednym z ważnych problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska i bezpieczeństwem

mieszkańców  jest  zagrożenie  występujące  w  związku  z  obecnością  azbestu.  Największe

problemy z azbestem mają mieszkańcy następujących miejscowości: Stanowice, Wieprzyce,

Chwałowice, Racław, Włostów i Jeniniec.

7. Infrastruktura

Południowa część Gminy ma najsłabszy dostęp do kanalizacji sanitarnej i tu zakłada się dalszą

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych. 

Najwięcej  dróg  nieutwardzonych  znajduje  się  w  mniejszych  miejscowościach,  takich  jak:

Stanowice, Racław, Lubczyno, Chwałowice, Roszkowice, Włostów i Jeniniec oraz na obrzeżach

Łupowa, Jenina i Bogdańca.

8. Migracje

Pomimo dodatniego  salda migracji  w Gminie,  część  miejscowości  ma charakter  regresyjny

Należą do nich: Jasiniec, Jeninek, Krzyszczyna, Krzyszczynka, Roszkowice, Motylewo, Podjenin,

Stanowice, Jeże i Włostów.

Wytypowanie obszarów zdegradowanych  oparte jest  na  analizie wyodrębnionych zjawisk

kryzysowych   dotyczącej  sytuacji społecznej , środowiskowej, gospodarczej, kulturowej i pozostałych.
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W  miejscach  tych,  zwanych  obszarami,   wyeksponowana  jest  szczególna  kumulacja  tych  zjawisk,

sytuacji i problemów.

Tabela Nr  39    Obszary zdegradowane

Lp. Obszar Wieś Zjawiska kryzysowe i degradujące

1. Obszar 

południowo-

zachodni

Kwiatkowice, 

Jeninek, 

Jeniniec, 

Podjenin

Stosunkowo wysoki udział bezrobotnych w strukturze osób 

czynnych zawodowo - podobny występuje we wsiach: 

Krzyszczyna, Racław, Stanowice.  Bezrobocie większe w 

porównaniu z  centralną częścią gminy. Struktura bezrobotnych

ze względu na poziom wykształcenia wskazuje na przewagę 

osób o najniższych kompetencjach - osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym  i poniżej stanowią w prawie 40% ogółu 

bezrobotnych. Problemem  z niwelacją różnic 

demograficznych. Niska aktywność społeczna, też w zakresie 

gospodarki rolnej, turystycznej, kulturowej,  szkoleniowej.  

Zbyt niski poziom edukacji i czytelnictwa.  Bezradność sporej 

części mieszkańców.  Brak energetycznego wykorzystania rzeki 

Warty.

2. Obszar 

południowo-

wschodni

Chwałowice, 

Włostów, 

Roszkowice,

Gostkowice,

Krzyszczynka,

Krzyszczyna,

Jasiniec

Bezrobocie większe w porównaniu z  centralną częścią gminy. 

Struktura bezrobotnych ze względu na poziom wykształcenia 

wskazuje na przewagę osób o najniższych kompetencjach - 

osoby z wykształceniem gimnazjalnym  i poniżej stanowią w 

prawie 40% ogółu bezrobotnych. Problemem  z niwelacją 

różnic demograficznych. Niezagospodarowany  potencjał osób 

w wieku poprodukcyjnym we wsiach: Roszkowice, Włostów.  

Niska  aktywność społeczna,  też w zakresie gospodarki rolnej, 

turystycznej, kulturowej,  szkoleniowej. Bezradność sporej 

części mieszkańców.  Zbyt niski poziom edukacji i czytelnictwa. 

Brak wielofunkcyjnego miejsca dla  lokalnego klubu ożywienia 

wsi w zakresie gospodarki rolnej, turystycznej, kulturowej,  

szkoleniowej.  Brak energetycznego wykorzystania rzeki Warty. 

Brak wykorzystania rzeki jako środka transportu wodnego, brak

przystani, brak rekreacji wodnej.

3. Obszar   

centralny ze 

stacją 

kolejową

Bogdaniec Degradacja tkanki architektonicznej , urbanistycznej zabudowy

kolejowej,  degradacja funkcjonalna terenu, niska jakość 

estetyczna, brak wizerunku dworca kolejowego jako elementu 

identyfikującego gminę. Problemem  z niwelacją różnic 

demograficznych. Brak w tym miejscu  uporządkowania 

urbanistycznego stanowiącego o wizerunku wsi i  gminy. Brak 

Inkubatora Przedsiębiorczości dla powstających podmiotów 

gospodarczych.

4. Obszar  

północny  z 

młynem 

Bogdaniec Degradacja  zabytkowej tkanki architektonicznej zespołu 

zabudowy wiejskiej z młynem wodnym  jako "Zagroda 

Młyńska" z XIX w., degradacja urbanistyczna,  niewykorzystany 
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wodnym jaz na strumieniu Bogdanki. Brak energetycznego 

wykorzystania  i odtworzenia energetycznego wykorzystania 

strumienia Bogdanki.

5. Obszar  

północny z 

kościołem 

ryglowym

Stanowice Stosunkowo wysoki udział bezrobotnych w strukturze osób 

czynnych zawodowo - podobny występuje we wsiach: 

Krzyszczyna, Kwiatkowice, Racław. Bezrobocie większe w 

porównaniu z  centralną częścią gminy. Struktura bezrobotnych

ze względu na poziom wykształcenia wskazuje na przewagę 

osób o najniższych kompetencjach - osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym  i poniżej stanowią w prawie 40% ogółu 

bezrobotnych. Problemem  z niwelacją różnic 

demograficznych. Niska  aktywność społeczna, brak 

wielofunkcyjnego miejsca dla  lokalnego klubu ożywienia wsi.   

Bezradność sporej części mieszkańców. Zbyt niski poziom 

edukacji i czytelnictwa.  Degradacja  zabytkowej tkanki 

architektonicznej zabudowy sakralnej - kościoła ryglowego  z 

1790r. w.,(zespół pałacowo-parkowy znajduje się we władaniu 

i odbudowie prywatnego właściciela). Brak uporządkowania 

urbanistycznego stanowiącego o wizerunku wsi. 

6. Obszar 

północno-

wschodni z 

dworem

Racław Stosunkowo wysoki udział bezrobotnych w strukturze osób 

czynnych zawodowo- podobny występuje we wsiach: 

Krzyszczyna, Kwiatkowice, Stanowice. Bezrobocie większe w 

porównaniu z  centralną częścią gminy. Struktura bezrobotnych

ze względu na poziom wykształcenia wskazuje na przewagę 

osób o najniższych kompetencjach - osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym  i poniżej stanowią w prawie 40% ogółu 

bezrobotnych. Problemem  z niwelacją różnic 

demograficznych. Niska aktywność społeczna,  brak 

wielofunkcyjnego miejsca dla  lokalnego klubu ożywienia wsi w

zakresie gospodarki rolnej, turystycznej, kulturowej,  

szkoleniowej.  Bezradność sporej części mieszkańców.  

Degradacja  zabytkowej tkanki architektonicznej zabudowy 

dworkowej, gospodarskiej i parkowej   z 1901r. Brak 

uporządkowania urbanistycznego stanowiącego o wizerunku 

wsi. 
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       5.    W  NIOSKI - MOŻLIWOŚCI  I KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ                   

Gmina Bogdaniec – ośrodek o randze lokalnej -  gmina wiejska

 Analizując   zasób diagnozy  zauważa się   kształtowanie pewnego trendu rozwojowego  dla

gminy  w  skali  regionu.   Trwające  na  przestrzeni  dekady   aktywne   ożywienie   dokumentacyjne

wspierane było i jest programowymi  rozporządzeniami krajowymi i europejskimi. Zmierzają one do

oceny skali potrzeb rozwojowych danych obszarów  w kontekście partycypacji finansowej  różnego

szczebla.

Ze  względu,  że  Gmina  Bogdaniec   jest  gminą  wiejską,  stąd  rysuje  się  jej  potencjał   rozwojowy

zmierzający  w  kierunku  przekształcenia  jej  w  prężnie  rozwijający  się  ośrodek  rolniczej  produkcji

wysokojakościowej  ,  innowacyjnej  z  całym  ciągiem  produkcyjno-dystrybucyjnym.   Silnym

towarzyszącym ogniwem  przekształceń jest turystyka regionalna oparta na  atrakcyjnym potencjale

zasobów przyrodniczo-kulturowych.  Podstawą tych przemian są mieszkańcy gminy i inni beneficjenci,

przed którymi stoi konieczność  aktywnego współuczestniczenia  w tym procesie.

 

Możliwości przekształceń

1. Gmina  stanowi  ośrodek  obsługi  siedziby  władz  wojewódzkich,  tworzący  jeden  z

najważniejszych elementów krystalizujących strukturę regionu.

2. Gmina osadzona jest w obszarze transgranicznej strefie potencjalnego rozwoju i można

zakładać jej  intensywny rozwój powiązany z  rozbudową istniejącej infrastruktury.

3. Poprzez wpasowanie się gminy  w proces przyspieszonego rozwoju o znaczeniu krajowym,

po modernizacji i rozbudowie infrastruktury technicznej do 2022/2024, znaczenia nabiorą

tereny  atrakcyjnych  lokalizacji  miejsc  pracy,  zamieszkania  i  rekreacji,  w  bogatym

przyrodniczo  otoczeniu  krajobrazowym  (wielkoprzestrzenne  ostoje  przyrody,  rezerwaty

przyrody, itp.).
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4. Gmina  jako jednostka składowa obszaru transgranicznego  z wartościowymi 

możliwościami szybkiego  rozwoju, z atrakcyjnymi lokalizacjami miejsc pracy, zamieszkania 

i rekreacji, może  aktywnie współtworzyć obszar rozwoju42

Kierunki przekształceń

                  A                           

1. Rekomendacje

2. Profesjonalne kadry

3. Partnerstwo poza granicami  administracyjnymi

4. Aktywizacja społeczna

    B

5. Montaż finansowy\małe muzea tematyczne

6. Żywa historia

7. Natura i  kultura, szlaki tematyczne

8. Sieciowana/ powiązana regionalnie  turystyka

    C

9. Rozwój specjalistycznego rolnictwa 

10. Edukacja  i i horyzonty naukowe : zawodowe dzieci- młodzież- dorośli

11. Rozwój odtworzonego potencjału  szlaku wodnego Warty i wartkości strumienia Bogdanki 

12. Potencjał infrastruktury. 

42 Studium programowo-przestrzenne wielofunkcyjnego zagospodarowania  doliny dolnej Warty i Noteci w granicach 

województwa lubuskiego,  JBPiP,  grudzień  2005
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Ankieta z treścią wg własnego schematu  analitycznego 

ANKIETA 
Nasza  Gmina  Bogdaniec  ma  szansę  na  pozyskanie  znacznych  środków  na  rewitalizację.

Rewitalizacja  –  to  „przywrócenie  do  życia”  obszarów  zaniedbanych  zarówno  pod  względem

infrastruktury i budynków, jak i przede wszystkim - pod względem społecznym. Rewitalizacją mogą być

objęte zarówno pojedyncze obiekty, jak i wydzielone tereny. Najważniejszym kryterium wyznaczania

miejsc  przeznaczonych  do  rewitalizacji  (tzw.  obszarów  zdegradowanych)  jest  kumulacja  na  tych

terenach różnego rodzaju problemów społecznych, takich jak: ubóstwo, bezrobocie i brak pracy, niski

poziom wykształcenia,  patologia  i  zagrożenie przestępczością  oraz  inne  zjawiska kryzysowe.  Dzięki

zewnętrznemu finansowaniu będziemy mogli zmienić na plus wybrane, zaniedbane miejsca w Gminie.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie tej ankiety, ponieważ uważamy, że o tym jak

pozyskane przez Gminę środki będą wydatkowane oraz które obszary Gminy mają być rewitalizowane

w pierwszej kolejności, powinni decydować sami mieszkańcy. Chcemy wiedzieć dokładnie co Państwa

zdaniem należy w Gminie Bogdaniec zmienić. 

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Gminy Bogdaniec

1. Jakie obszary Gminy Pana(i) zdaniem powinny być poddane procesowi rewitalizacji? Proszę

wskazać  obszary  charakteryzujące  się  największą  kumulacją  problemów  społeczno-

gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych i kulturowych. Proszę wskazać maksymalnie

3 obszary.

1. Stanowice

2. Racław

3. Podjenin

4. Część Bogdańca – stara zabudowa (okolice Dworca Kolejowego)

5. Jenin – stara zabudowa przy drodze

6. Łupowo – stara zabudowa przy drodze

7. Chwałowice

8. Jeniniec

9. Jeże, Jeżyki

10. inny obszar – jaki? 

2. Dlaczego Pana(i) zdaniem te obszary Gminy są zdegradowane? 

(Proszę wskazać najważniejsze odpowiedzi – wstawiając w wolnej kratce znak „x”) 

1. zanieczyszczone środowisko

2. patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie) 
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3. przestępczość

4. wysokie bezrobocie i brak miejsc pracy

5. bieda

6. bezdomność

7. słaby dostęp do opieki medycznej

8. utrudniony dostęp do placówek edukacyjnych (szkoły, przedszkola)

9. niski poziom wykształcenia mieszkańców

10. słaby dostęp do instytucji kulturalnych

11. złe warunki mieszkaniowe

12. słaby rozwój handlu i usług

13. słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno-wypoczynkowa

14. zły stan dróg i komunikacji

15. zły stan zabytków

16. zły stan obiektów kubaturowych (mieszkalnych, usługowych,

17. słaby dostęp do nowoczesnych technologii (komputer,  Internet)

18. inne problemy – jakie?

3. Jakie  najważniejsze efekty, według Pana/i, powinny zostać osiągnięte w wyniku przeprowadzonego

procesu rewitalizacji? 

(Proszę zaznaczyć wybrane odpowiedzi stawiając po prawej stronie znak „x”)

1. Bardziej wykształcona społeczność 8. Stworzenie i/lub rozszerzenie bazy sportowej

2. Poprawa bezpieczeństwa na ulicach 9. Poprawa jakości środowiska naturalnego

3. Włączenie społeczne osób 

wykluczonych

10. Poprawa stanu infrastruktury technicznej 

i drogowej

4. Zwiększenie liczby miejsc pracy
11. Zwiększenie integracji mieszkańców 

i pobudzenie ich aktywności lokalnej

5. Pozyskanie dużych inwestorów 12. Poprawa estetyki przestrzeni publicznych

6. Rozwój mikro i małej 

przedsiębiorczości
13. Odnowa zabytków miasta

7. Stworzenie i/lub rozszerzenie bazy 

turystyczno-rekreacyjnej
13. Inne (jakie?) 

…………………………………………………

4. Jakie  zadania  na  wskazanym  obszarze  Pana(i)  zdaniem  powinny  być  zrealizowane  w  procesie

rewitalizacji? (Proszę wskazać najważniejsze odpowiedzi – wstawiając w wolnej kratce znak „x”) 

1. renowacja obiektów zabytkowych

2. modernizacja lub rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej 

3. renowacja i modernizacja (w tym termomodernizacja) budynków mieszkalnych, zwłaszcza 

starej zabudowy

4. rozwój budownictwa komunalnego lub socjalnego dla najuboższych

5. ułatwienie dostępu i podniesienie jakości edukacji (szkoły i przedszkola)

6. podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców

7. tworzenie placówek kulturalnych – np. domów kultury, świetlic lub klubów wiejskich

8. aktywizacja seniorów – np. kluby seniora

9. zwiększenie lub poszerzenie form pomocy społecznej – np. miejsca wsparcia osób z 

problemami społecznymi (powołanie Centrum Integracji Społecznej lub spółdzielni socjalnych 
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itp.)

10. budowa obiektów rekreacyjno-turystyczno-sportowych – np. ścieżki rowerowe, boiska, place 

zabaw

11. infrastruktura drogowa 

12. poprawa komunikacji publicznej (np. częstsze połączenia z Gorzowem)

13. rozwój przedsiębiorczości (np. strefa ekonomiczna, uzbrojenie terenów pod inwestycje, 

ułatwienia dla rozpoczynających działalność gospodarczą – np. inkubator przedsiębiorczości)

14. poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych

15. gazyfikacja wsi

16. likwidacja azbestu

17. poprawa estetyki otoczenia

18. imprezy integrujące lokalną społeczność

19. zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców

20. inne zadania – jakie?

5. Czy działające na terenie Gminy instytucje, placówki, firmy zaspokajają Pana(i) potrzeby w zakresie: 

(proszę wstawić znak „x” w odpowiednich miejscach tabeli)

zaspokajają moje potrzeby w 

zakresie:

1.

zdecydo-

wanie tak

2.

raczej tak

3.

raczej nie 

4.

zdecydo- 

wanie nie

5.

trudno 

powiedzie

ć

A. handlu

B. usług

C. opieki zdrowotnej

D. rozrywki, sportu i rekreacji

E. kultury

F. pomocy społecznej

G. bezpieczeństwa

H. miejsc pracy

I .obsługi prawnej

6. Czy ma Pan(i) jakieś konkretne propozycje działań, które mogą (lub powinny) być zrealizowane w

ramach rewitalizacji? Jeśli tak, to proszę je poniżej przedstawić.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………................................................................................................................................................…

7. Czy   Pan(i)  angażuje  się  w  działania  społeczne  lub  charytatywne? (Proszę  zaznaczyć  wybrane

odpowiedzi stawiając po prawej stronie znak „x”)

1. Zdecydowanie tak

2. Raczej tak

3. Raczej nie

4. Zdecydowanie nie 

5. Trudno powiedzieć

8. Czy Pan(i) jest członkiem następujących organizacji/stowarzyszeń społecznych, kulturalnych, 

charytatywnych (i innych) działających na terenie Gminy? (Proszę wskazać właściwe  odpowiedzi – 

wstawiając w wolnej kratce znak „x”) 
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1. Caritas

2. Inne organizacje/stowarzyszenia– jakie?

3. Uniwersytet Trzeciego Wieku

4. Centrum Integracji Społecznej

5. Klub Seniora

6. Koło Gospodyń Wiejskich

7. Zespoły Śpiewacze

8. Kluby Sportowe

9. Związek Hodowców Gołębi

10. Inne – jakie?

.....................................................................................................................................................................

9.  Metryczka (Proszę zaznaczyć wybrane odpowiedzi stawiając po prawej stronie znak „x”)
A. Płeć  

1. kobieta

2. mężczyzna

B. Wiek

1. poniżej 18 lat 4. 35-49 lat

2. 18-24 lat 5. 50– 64 lat

3. 25-34 lat 6. 65 lat i więcej

C. Wykształcenie

1. podstawowe

2. zawodowe

3. średnie 

4. wyższe licencjat

5. wyższe magisterskie

D. Proszę podać rodzaj zatrudnienia, które stanowi Pana(i) podstawowe źródło utrzymania:

1. Nie pracuję (uczy się)

2. Nie pracuję - bezrobotny 

3. Nie pracuję - Emeryt / rencista

4. Osoba nie zatrudniona (na utrzymaniu innych)

Pracuję 
najemnie 
jako:

5. pracownik umysłowy

6. pracownik fizyczno-umysłowy

7. pracownik fizyczny

8. Pracuję – rolnik prowadzący własne gosp. rolne

9. Pracuję – własna działalność gospodarcza

10. Inne

E. Jak ocenia Pan(i) swoje warunki mieszkaniowe?

1. Zdecydowanie dobre

2. Raczej dobre

3. Raczej złe

4. Zdecydowanie złe 

5. Trudno powiedzieć

F. Jak ocenia Pan(i) swoją sytuację materialną?

1. Zdecydowanie dobre

2. Raczej dobre

3. Raczej złe

4. Zdecydowanie złe 

5. Trudno powiedzieć
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  G. Ile osób zamieszkuje Pana(i) gospodarstwo domowe (wraz z Panem/Panią)? ………………….......

       H. Jaka jest wielkość Pana(i) mieszkania/domu? (Proszę podać powierzchnię w m2) ………………....

       

  I. Miejsce zamieszkania

1. Bogdaniec 12. Krzyszczynka

2. Chwałowice 13. Lubczyno

3. Gostkowice 14. Łupowo

4. Jasieniec 15. Motylewo

5. Jenin 16. Podjenin

6. Jeninek 17. Racław

7. Jeniniec 18. Roszkowice

8. Jeże 19. Stanowice

9. Jeżyki 20. Wieprzyce

10. Kwiatkowice 21. Włostów

11. Krzyszczyna

Dziękujemy za wypełnienie powyższej ankiety.
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