Raport z postępów we wdrażaniu
Lokalnego Programu Rewitalizacji
dla GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
na lata 2016-2021
Okres sprawozdawczy: od 1.09.2016 r. do 30.03.2018 r.

I. Przebieg realizacji i postęp rzeczowy Lokalnego Programu Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2021 został
przyjęty uchwałą nr XXIX/244/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 7 września
2016 roku. Dokument ten został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego
dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów
równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.
Lokalny Program Rewitalizacji to wieloletni plan działań w sferze społecznej,
gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej lub technicznej mający na celu
wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do
ich

zrównoważonego

rozwoju,

stanowiący narzędzie planowania,

koordynowania

i integrowania działań w ramach procesu rewitalizacji.
Dokument ten jest efektem współpracy i zaangażowania władz lokalnych, Zespołu ds.
Rewitalizacji,

pracowników

urzędu,

przedstawicieli

instytucji

publicznych,

przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, zaproszonych do współpracy konsultantów
a przede wszystkim mieszkańców gminy. Dokument ten powstał w sposób uspołeczniony.
Włączenie strony społecznej zostało również zastosowane w ówczesnym dokumencie na
etapie wdrażania zapisów programu, jego monitorowaniu, ewaluacji oraz wprowadzania
w razie konieczności modyfikacji i aktualizacji zapisów.
W LPR szczególną uwagę zwrócono na realizację następujących celów:
Cel 1. Aktywna społecznie, otwarta i przedsiębiorcza społeczność lokalna gminy
Bystrzyca Kłodzka.
Cel 2. Atrakcyjna i przyjazna przestrzeń publiczna, wspierająca włączenie społeczne
i chroniąca dziedzictwo kulturowe obszarów rewitalizowanych.
Cel 3. Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury
technicznej i jakość środowiska naturalnego.
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Zasięg przestrzenny Lokalnego Programu Rewitalizacji
Obszar zdegradowany


Śródmiejski obszar zdegradowany w Bystrzycy Kłodzkiej obejmujący ulice:
Floriańską,

Górną,

Siemiradzkiego,

Sienkiewicza,

Kolejową,

Kościelną,

Krakowską, Krótką, Kupiecką, Mały Rynek, Międzyleśną, Okrzei, pl. Wolności,
pl. Skłodowskiej-Curie, pl. Szpitalny, pl. Kościuszki, Podmiejską, Przyjaciół,
Rycerską, Sempołowskiej, Sienną, Słowackiego, Starobystrzycką, Środkową,
Unii Lubelskiej, Wojska Polskiego, Zamenhofa i Kłodzką.


Miejscowości: Długopole Dolne, Gorzanów, Idzików, Międzygórze, Młoty, Nowa
Bystrzyca, Nowa Łomnica, Piotrowice.

W obrębie obszaru zdegradowanego wyznaczono obszar do rewitalizacji o powierzchni
43,965 km ² obejmujący:
1) Śródmiejski obszar zdegradowany w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z przyległym terenem
zielonym Góry Parkowej (1,062 km²).
2) Gorzanów (16,040 km²).
3) Międzygórze (26,862 km²).

II. Lista projektów zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz stopień ich
realizacji w okresie sprawozdawczym
W LPR zostały ujęte wszystkie podstawowe projekty, które zostały zaplanowane do
realizacji w latach 2016 – 2021, które zostały zgłoszone w ramach tego dokumentu.
Realizacja części z nich została rozpoczęta a niektóre zostały już zakończone.
Poniższa tabela zawiera zestawienie zaprezentowanych w LPR zadań oraz stopień ich
realizacji w okresie sprawozdawczym.

3

Tabela nr 1. Lista projektów zgłoszonych do LPR oraz stopień ich realizacji w okresie sprawozdawczym.
Lp.

Nazwa projektu

Nr projektu

Źródło finansowania

w LPR/ lista
1.

”Rewitalizacja Małego
Rynku w Bystrzycy
Kłodzkiej oraz adaptacja
lokalu przy Placu Wolności
17 na Centrum Informacji
Turystycznej wraz z
renowacją zabytkowych
elementów architektury
budynku”

Projekty nr 1 i 5
Lista A
Str. 62-64
i 71-73 LPR

Wartość projektu/

Etap realizacji

Kwota dofinansowania
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014
-2020 w ramach Osi
priorytetowej nr 6
Infrastruktura spójności
społecznej, działanie 6.3.
Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów poddziałanie 6.3.1.
Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów

Całkowita wartość:
4 626 070,24 zł

Zadanie
w trakcie
realizacji

dofinansowanie
z Unii Europejskiej
3 215 695,30 zł
dofinansowanie
z Budżetu Państwa
401 961,91 zł

Środki finansowe z Budżetu
Państwa
Budżet Gminy Bystrzyca
Kłodzka
2.

3.

„Przebudowa budynku
Miejsko Gminnego Ośrodka
Kultury w Bystrzycy
Kłodzkiej wraz z zakupem
niezbędnego wyposażenia
– IV etap”
„Utworzenie systemu tras
spacerowych, rowerowych
i biegowych oraz
zagospodarowanie
turystyczne i sportoworekreacyjne założenia

Projekt nr 2

Str. 64 -65 LPR

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 Oś
priorytetowa Działanie 4.3
Dziedzictwo kulturowe,
Poddziałanie 4.3.1
Dziedzictwo kulturowe – OSI

Projekt nr 3 Lista A

Brak

Lista A

Str. 66-68

Złożono wniosek, nie otrzymano
dofinansowania.
Planowane jest ponowne złożenie wniosku.

6 183 561,23 zł.

Gmina
Bystrzyca
Kłodzka posiada
dokumentację
oraz pozwolenie
na budowę
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parkowo-leśnego Góry
Parkowej w Bystrzycy
Kłodzkiej”

4.

„Miejska Trasa Spacerowa
– utworzenie ścieżki
spacerowej oraz tarasowego
parku w obrębie fortyfikacji
średniowiecznych”

Projekt nr 4
Lista A
Str. 68-71

Budżet Gminy Bystrzyca
Kłodzka

Razem część A i B:
3 898 233,37 zł
Część A
Etap I
(zrealizowano w 2017 r.)
Wydatki poniesione:
145 784,28 zł
Etap II
(do realizacji w 2018 r.)
387 919,00 zł

Projekt
podzielony jest
na dwie części:
AiB
W ramach
części A
zrealizowano
wyodrębniony
etap I w 2017 r.
W 2018 r.
planowane jest
wykonanie
kolejnego etapu/
Kolejne etapy
części A
realizowane
będą w
zależności od
dysponowania
środkami
finansowymi
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5.

6.

7.

System fortyfikacji
średniowiecznych – XIV
-wieczna Baszta Kłodzka
– prace konserwatorskie
i renowacyjne w celu
podniesienia atrakcyjności
obiektu w zakresie
dziedzictwa kulturowego
i turystyki

Projekt nr 6

Str. 73-75

Budżet Gminy Bystrzyca
Kłodzka

Zagospodarowanie skarp
wraz z ich zabezpieczeniem
w obrębie działek nr: 1/434,
417,431, 433/2, 433/3 –
AMP-5, obręb Centrum,
116 obręb Zacisze

Projekt nr 7

Brak

---------------------

W ramach
zadania
wykonano
dokumentację
projektowokosztorysową.
Projekt jest na
etapie uzyskania
pozwolenia na
budowę

Środki finansowe z Programu
rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata
2016-2019

Całkowita wartość:
4 366.982,00 zł

Zadanie
realizowane
przez Powiat
Kłodzki

Całkowita wartość:
179 302,41 zł

W trakcie
realizacji

kwota dofinansowania:

od 01.07.2017 r.

Przebudowa ul. Unii
Lubelskiej – droga
powiatowa nr 3235D – jako
łącznik pomiędzy ulicami
Kolejową i Zamenhofa
a nowym wiaduktem
kolejowym w Bystrzycy
Kłodzkiej

Lista A

Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego Interreg V-A
Republika Czeska – Polska

Całkowita wartość:
73 256,00 zł

Lista A
Str. 75 LPR

Projekt nr 8
Lista A
Str. 76 LPR

Zadanie
w trakcie
realizacji

udział Gminy Bystrzyca
Kłodzka w wysokości
1.139.472,00 zł,
udział Powiatu Kłodzkiego
w wysokości 1.161.482,00 zł

8.

Aktywnie do zatrudnienia

Projekt nr 1
Lista B

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 Oś
priorytetowa 9 Włączenie
Społeczne Działanie 9.1.
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Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.1. Aktywna
Integracja

148 833,39 zł

do 30.06.2019 r.

Całkowita wartość:

Zadanie
zakończone

Budżet Gminy Bystrzyca
Kłodzka
9.

„Kompleksowe uzbrojenie
terenów Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Invest - Park
w Bystrzycy Kłodzkiej
(działka nr 272/4 i 272/5)”

Projekt nr 14
Lista B
Str. 89 LPR

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 Oś
priorytetowa Przedsiębiorstwa
i innowacje, Działanie 1.3
Rozwój przedsiębiorczości,
Poddziałanie 1.3.1 Rozwój
przedsiębiorczości – konkursy
horyzontalne, Schemat 1.3 A

3 930 371,63 zł,
wydatki kwalifikowalne:
2 911 059,49 zł,
kwota dofinansowania:
2 474 400,57 zł.

Przygotowanie terenów
inwestycyjnych – nabór OSI
Budżet Gminy Bystrzyca
Kłodzka
10.

Adaptacja przestrzeni
publicznej na potrzeby
integracji mieszkańców
poprzez budowę wiaty
drewnianej w Międzygórzu
Zrealizowano zadanie pn.:
„Budowa wiaty drewnianej
w Międzygórzu wraz z
zakupem i montażem
urządzeń siłowni
zewnętrznej”

Projekt nr 15
Lista B
Str. 90 LPR

Środki finansowe
z Dolnośląskiego Funduszu
Pomocy Rozwojowej 2017

Całkowita wartość:

Budżet Gminy Bystrzyca
Kłodzka

Dofinansowanie
z DFPR:

249 750,00 zł.

Zadanie
zakończone

w wysokości 150 000,00 zł
środki własne Gminy
Bystrzyca Kłodzka:
99 750,00 zł.

Źródło: Opracowanie własne UMiG Bystrzyca Kłodzka, na podstawie danych wewnętrznych poszczególnych wydziałów urzędu.
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Analizując powyższe zestawienie zadań

zgłoszonych do realizacji w ramach

Lokalnego Programu Rewitalizacji wynika, że na 25 projektów w tym 10 wpisanych na
listę A i 15 wpisanych na listę B, których realizacja została zaplanowana w okresie
sprawozdawczym

mniej niż

połowa z nich otrzymała

zewnętrznych, z czego 2 zadania zostały dofinansowane

dofinansowanie ze środków
ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020

a 1 ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego

w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2017.
Podsumowując w okresie sprawozdawczym zrealizowano 3 zadania, w chwili obecnej
trwa realizacja 4 rozpoczętych zadań. Realizacja 3 pozostałych zadań uzależniona jest od
dostępności środków finansowych jakimi dysponować będzie gmina.
Pozostałe projekty wpisane w LPR oczekują z rozpoczęciem ich realizacji na ogłoszenie
odpowiednich naborów wniosków w celu uzyskania dofinansowań zewnętrznych.
III. Charakterystyka napotkanych w trakcie realizacji programu problemów oraz sposób
ich rozwiązania
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy mające wpływ na realizację LPR.
IV. Plan realizacji programu w kolejnym okresie sprawozdawczym
Gmina Bystrzyca Kłodzka w celu realizacji programu planuje dalsze aplikowanie o dostępne
środki zewnętrzne w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
2014-2020, Europejskiego Funduszu

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

– Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, środków pochodzących z Budżetu
Województwa Dolnośląskiego oraz innych zewnętrznych źródeł dofinansowania.
V. Weryfikacja wskaźników sytuacji gminy.
Ważnym elementem raportu jest zestawienie wskaźników produktu, które pozwolą na
określenie efektów rzeczowych realizacji projektów. Wskaźniki te zostały wyodrębnione
i poddane analizie w celu dostarczenia istotnych informacji służących ocenie natężenia
negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej.
Wskaźniki te dotyczą następujących zagadnień:
− liczba osób bezrobotnych (ogółem, podział na płeć, uprawnionych do zasiłku,
długotrwale bezrobotnych),
− liczba osób fizycznych, które rozpoczęły działalność gospodarczą (ze środków
Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) i ogółem w gminie,
− liczba rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS),
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− liczba spółdzielni socjalnych,
− liczba Centrum Integracji Społecznej (CiS), liczba osób skierowanych do Cis-u,
− struktura ludności gminy,
− długość nowej i zmodernizowanej infrastruktury komunikacyjnej tj. dróg, chodników,
ścieżek rowerowych itp.,
− liczba nowych i zmodernizowanych obiektów infrastruktury w zakresie edukacji, kultury,
turystyki, sportu i rekreacji,
− liczba projektów dotyczących promocji gminy (również tych zrealizowanych
w partnerstwie międzysektorowym),
− liczba imprez publicznych zorganizowanych na obszarze rewitalizowanym dla
mieszkańców, w tym dzieci, młodzieży i seniorów,
− liczba osób korzystających z oferty Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury (MGOK),
− liczba wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców
organizowanych przez MGOK, organizacje pozarządowe, gminę itp. o charakterze
lokalnym lub ponadlokalnym,
− liczba osób korzystających z oferty biblioteki, wydarzeń kulturalnych organizowanych
przez bibliotekę,
− liczba turystów odwiedzających gminę,
− liczba osób odwiedzających zabytki,
− liczba organizacji pozarządowych współpracujących z gminą.
V.I. Diagnoza negatywnych zjawisk w sferze społecznej
1. Struktura ludności gminy
Tabela nr 2. Struktura ludności gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2008-2016.
Jednostka
2008
miary

2016

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

19794 19689

19549

19446

19157

19243

osoba

19451

19312

19203

%

17,8

17,5

16,8

16,6

16,1

15,8

15,6

16,7

15,3

produkcyjnym

%

65,7

65,6

65,8

65,4

64,9

64,3

63,6

63,1

61,6

poprodukcyjnym

%

16.6

17

17,4

18

18,9

19,9

20,8

20,2

23,00

przyrost naturalny

%

-2,1

-5,2

-3,5

-2,7

-4

-3,9

-1,8

Brak
danych

-5

Ludność ogółem
Ludność w wieku:
przedprodukcyjnym

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, opracowanie własne UMiG Bystrzyca Kłodzka.
na podstawie www.bdl.stat.gov.pl
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Według dostępnych danych statystycznych GUS liczba ludności ogółem w 2016 roku
wzrosła o 86 w porównaniu do liczby ludności ogółem w roku 2015. Analizując szczegółowo
liczbę ludności w okresie 2015-2016 zauważyć można, że w 2016 roku zmniejszyła się liczba
ludności w wieku przedprodukcyjnym natomiast zwiększyła się liczba ludności w wieku
poprodukcyjnym. W 2016 roku w odniesieniu do lat wcześniejszych odnotowano największy
spadek przyrostu naturalnego, który wyniósł – 5 %.
Z uwagi na fakt, iż Główny Urząd Statystyczny dysponuje jedynie danymi do roku 2016 na
potrzeby tego dokumentu analizie poddane zostaną również dane statystyczne udostępnione przez
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Jak wynika z tych danych liczba ludności ogółem na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 18732,
średnia długość życia w gminie Bystrzyca Kłodzka wynosi 77 lat a roczny przyrost naturalny
określany jest również jako ujemny. W porównaniu do lat wcześniejszych odnotowano najniższą
liczbę ludności ogółem, w odniesieniu do roku poprzedniego liczba ludności ogółem spadła
o 511 osób (pod uwagę wzięto liczbę osób zameldowanych na stałe oraz czasowo).

2. Rynek pracy
Analizując dostępne dane statystyczne (dane PUP Kłodzko, Informacja sygnalna o rynku
pracy. Stan na dzień 31 stycznia 2018 r.) stopa bezrobocia w Polsce na koniec grudnia 2017 r.
wynosiła 6,6 %, w województwie dolnośląskim 5,7 %, w powiecie kłodzkim 12,5 % i należała do
jednych z wyższych w województwie dolnośląskim.
Na koniec stycznia 2018 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie kłodzkim
wynosiła 6 333 osób i w porównaniu do stanu z końca grudnia 2017 r. wzrosła o 197 osób.
Powyższe dane zestawiając z danymi statystycznymi, które poddane były analizie na
potrzeby wyodrębnienia obszaru gminy o najwyższej koncentracji zjawisk kryzysowych
w przedmiotowym LPR ukazują nam, iż stopa bezrobocia zarówno w Polsce w chwili obecnej
w porównaniu do 2015 r. spadła o 3,2 % jak i w powiecie kłodzkim gdzie zauważamy spadek
o 7,5 %. Analogiczna tendencja zauważalna jest w porównaniu do liczby osób zarejestrowanych
bezrobotnych w powiecie kłodzkim, która w odniesieniu do roku 2015 w roku 2018 spadła
o 5 056 osób.
Pod uwagę należy również wziąć wskaźniki rekomendowane w procesie monitoringu
i ewaluacji wdrażania LPR takie jak liczba osób bezrobotnych w gminie Bystrzyca Kłodzka, która
na dzień 10 stycznia 2018 r. wynosiła 847 osób ogółem w tym 472 kobiet a w tym 100
z prawem do zasiłku i 375 mężczyzn z czego z prawem do zasiłku

81 mężczyzn a osób

długotrwale bezrobotnych na dzień 10 stycznia 2018 r. odnotowano 439.
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3. Pomoc społeczna
Tabela nr 3. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w latach 2015-2017.
Liczba rodzin korzystających

2015

2016

2017

709

1133

1068

z pomocy OPS
Ogółem

Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli zauważyć można bardzo duży wzrost liczby
rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej. Zjawisko to zostało już
szczegółowo opisane w LPR, gdzie jak zostało podkreślone liczba rodzin korzystających
z pomocy społecznej wzrasta z roku na rok co jest zjawiskiem niepokojącym i niekorzystnym.
W 2017 roku w porównaniu do roku 2015 liczba ta była wyższa o 359 osób. W odniesieniu do
powyżej analizowanego wskaźnika należy stwierdzić, że koncentracja zjawisk niekorzystnych
w obrębie wyznaczonego obszaru zdegradowanego wzrasta w bardzo szybkim tempie pomimo
poniesionych nakładów inwestycyjnych.
Na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka funkcjonują 2 Spółdzielnie tj. Spółdzielnia Socjalna
„Pomocna Dłoń” i Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Igliczna” oraz Centrum Integracji
Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. 1 Maja. Do Centrum w okresie od września 2016 r.
do stycznia 2018 r. zostało skierowanych 119 osób.

V.II. Diagnoza negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej
Dla potrzeb ewaluacji LPR należy uaktualnić i przeanalizować dane statystyczne ilustrujące
zmiany w strukturze gospodarczej.

Tabela nr 4. Podmioty gospodarki narodowej w gminie Bystrzyca Kłodzka w latach 2008 – 2016.
Wskaźniki

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1087

917

934

954

977

1004

1003

1022

1028

Jednostki nowo zarejestrowane w
rejestrze REGON na 10 tys. ludności

-

71

96

103

78

80

71

68

66

Jednostki wykreślone z rejestru
REGON na 10 tys. ludności

-

227

47

90

62

63

69

59

63

Podmioty wpisane do rejestru na
1000 ludności

109

92

93

95

98

100

100

102

103

Podmioty na 1000 mieszkańców w
wieku produkcyjnym

165,6

139,9

142,0

145,9

150,4

156,3

157,8

163,2

166,7

Osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą na 1000
ludności

78

61

62

62

61

63

61

61

59

-

9,4

9,5

9,5

9,5

9,7

9,6

9,8

9,6

Podmioty wpisane do rejestru
REGON na 10 tys. ludności

Osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą na 100 osób
w wieku produkcyjnym
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Fundacje, stowarzyszenia,
organizacje społeczne na 10 tys.
mieszkańców
Podmioty nowo zarejestrowane na 10
tys. ludności w wieku produkcyjnym

32

32

35

36

39

41

41

-

109

146

158

120

126

112

44

46

109

108

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl

Według dostępnych danych GUS dotyczących wskaźników podmiotów gospodarki
narodowej w analizowanym okresie zauważalny jest spadek liczby osób fizycznych
prowadzących działalność

gospodarczą oraz tendencja spadkowa w odniesieniu do liczby

podmiotów nowo zarejestrowanych, w 2014 roku było ich 112 a w 2016 roku 108 i była to
najniższa liczba na przestrzeni analizowanego okresu.
Biorąc pod uwagę udostępnione na potrzebę sporządzenia niniejszego dokumentu dane
wynika, iż działalność gospodarczą ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku
w 2017 r. rozpoczęły

22 osoby z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka. Ogółem w gminie

zarejestrowanych jest 952 osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (stan na
dzień 30.03.2018 r.).
W I kwartale 2018 r. zakończono zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowe uzbrojenie
terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park w Bystrzycy Kłodzkiej
(działka nr 272/4 i 272/5)”. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego projekt był wpisany na listę B Lokalnego Programu Rewitalizacji.
W wyniku zakończonych prac teren bystrzyckiej podstrefy został kompleksowo uzbrojony
w niezbędną infrastrukturę techniczną, tj. sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, kanalizację
deszczową, sieć elektroenergetyczną oraz wykonano zjazd z drogi powiatowej na teren
podstrefy. Jak zostało wspomniane w LPR, priorytetem władz gminy jest pozyskanie inwestora,
który w podstrefie rozpocznie nieuciążliwą produkcję lub usługi. Tak przygotowany obszar jest
adresowany do wszystkich podmiotów gospodarczych prowadzących przyjazną dla środowiska
działalność gospodarczą, dając możliwość uruchomienia zakładów produkcyjnych lub
ulokowania punktów usługowych. Teren podstrefy Bystrzyca Kłodzka WSSE „Invest - Park”
otwarty jest dla nowych inwestorów, którzy na terenie strefy inwestując mogą skorzystać z ulg
i preferencji związanych z prowadzeniem działalności. Celem projektu jest obniżenie poziomu
bezrobocia, utworzenie nowych miejsc pracy oraz wzrost zatrudnienia w gminie.
V.III. Diagnoza negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej
Dokonując analizy negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej ważnymi
wskaźnikami są wskaźniki odnoszące się do liczby nowych i zmodernizowanych obiektów
infrastruktury w zakresie edukacji, kultury, turystyki, sportu i rekreacji, liczby projektów
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dotyczących promocji gminy, liczby imprez publicznych zorganizowanych na obszarze
rewitalizowanym dla mieszkańców w tym dzieci, młodzieży i seniorów a także liczby osób
korzystających z oferty Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej.
W odniesieniu do wskaźnika liczby nowych i zmodernizowanych obiektów infrastruktury
w zakresie edukacji, kultury, turystyki, sportu i rekreacji należy zauważyć, że w

okresie

sprawozdawczym w obszarze edukacji oddane zostały do użytku po modernizacji 2 budynki
Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 10 i 12.
Zostały również zrewitalizowane mury obronne przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy
Kłodzkiej, Baszta Kłodzka przy ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej oraz wykonano oświetlenie
tras narciarskich, parking przy trasach narciarskich i zakup ratraka na potrzeby transgranicznej
miejscowości Spalona.
Zakończone zostały również realizacje zadań w zakresie turystyki i sportu tj. zadanie pn.
„Budowa wiaty drewnianej w Międzygórzu wraz z zakupem i montażem urządzeń siłowni
zewnętrznej”, „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Długopolu-Zdroju” wykonana
została siłownia zewnętrzna na Starym Osiedlu w Bystrzycy Kłodzkiej a także w obszarze
rekreacji zadanie pn. „Zagospodarowanie parku w Nowym Waliszowie”. Dwa ostatnie zadania
nie były ujęte w LPR jednakże ich realizacja przyczyniła się do poprawy dostępności
mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej, poprawy

stanu technicznego obiektów

a także wzrostu dostępności do otwartych terenów rekreacyjnych i ciągów pieszych
wymagających modernizacji.
Jak zostało zaznaczone w LPR, obiekty użyteczności publicznej obsługujące
mieszkańców gminy są miejscami centro i kulturotwórczymi a ich funkcjonalność jest niezwykle
istotna. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej stanowi miejsce otwarte dla
mieszkańców i gości gdzie wzmacniana jest tożsamość lokalna oraz zacieśniane zostają więzi
sąsiedzkie. Na potrzeby sporządzenia niniejszego dokumentu Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
oraz Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej przygotowali niezbędne dane dotyczące swojej
działalności.
Analizując wskaźnik dotyczący liczby projektów dotyczących promocji gminy (również
tych realizowanych w partnerstwie międzysektorowym) wymieniono:

1. INTERAKTYWNI NA POGRANICZU – polsko-czeski projekt promocyjny realizowany
wspólnie z Gminą Orlickie Zagórze w okresie 01.2017-12.2017, współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A
Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu
Glacensis.
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PROJEKT OBEJMOWAŁ:
1. Utworzenie interaktywnej, wieloskładnikowej, wielojęzycznej, informacyjnej strony
internetowej www.bystrzycaklodzka.info.
2. Druk materiałów promocyjnych (folder informacyjny, mapa turystyczna, informator
regionalny, album zawierający fotografie i opisy atrakcji w regionie).
3. Udział w targach turystycznych we Wrocławiu.
4. Udział w targach turystycznych w Opolu.

2. TRADYCJE W DOLINIE DZIKIEJ ORLICY – polsko-czeski projekt zawierający
działania kulturalne i promocyjne, realizowany wspólnie z Gminą Orlickie Zagórze w okresie
01.2017-12.2017,

współfinansowany

ze

środków

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz
budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
PROJEKT OBEJMOWAŁ:
Działania kulturalne:
Po stronie czeskiej - Gmina Orlické Záhoří:
− Zawody na saniach rogatych - zawody na specjalnych saniach rogatych.
− Masopustní veselí v Orlickém Záhoří -zabawa ostatkowa na zakończenie karnawału.
− Międzynarodowy Dzień Dziecka.
− Kunštátská pouť –odpust.
− Orlicko-Bystrzycki Puchar Przechodni - zawody strażackie.
− Kunštátský drvoštěp - zawody drwali.
− Koncert adwentowy.
Po stronie polskiej Gmina Bystrzyca Kłodzka:
− Międzynarodowy zjazd na saniach rogatych.
− Dzień Dziecka.
− Kulturalne Czwartki.
− Polsko-Czeskie Manewry Strażackie.
− Jarmark adwentowy.
Działania promocyjne:
Druk Foldera promującego projekt oraz gminę Bystrzyca Kłodzka.
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3. WSPÓLNYMI DZIAŁANIAMI DO LEPSZEGO PARTNERSTWA – projekt zawierający
działania kulturalne, sportowe, rekreacyjne i promocyjne, realizowany wspólnie z Miastem Usti
nad Orlicą w okresie 04.2017-12.2019, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska
2014-2020.
PROJEKT OBEJMUJE:
Działania kulturalne, sportowe, rekreacyjne realizowane z udziałem różnych grup społecznych
z obu stron pogranicza tj. uczniowie Szkół Podstawowych, przedstawiciele miast partnerskich,
strażacy, seniorzy, grupy artystyczne, pracownicy jednostek miast partnerskich (imprezy
realizowane w ramach projektu po stronie polskiej z udziałem partnera czeskiego to m.in. Dzień
Świętego Floriana – Święto Miasta Bystrzyca Kłodzka, Dożynki Gminne Polsko – Czeskie
Zawody Strażackie, wymiana uczniów Szkół Podstawowych, Międzynarodowy Dzień Seniora).

Działania promocyjne:
− Spoty reklamowe emitowane w regionalnej TV.
− Cykliczna reklama w prasie.
− Zakup aparatu fotograficznego.
− Druk materiałów promocyjnych (plakaty 900 szt. A2, 300 szt. B2, foldery 1500 egz. – każdego
roku).

4. BAŚNIOWA KRAINA U NAS SIĘ ZACZYNA - celem projektu jest przedstawienie
i zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu Gór Bystrzyckich i Orlickich oraz okolic
Międzygórza jakimi są bajki, baśnie i legendy związane z tym regionem. Przypomnienie ich
mieszkańcom oraz zaprezentowanie odwiedzającym ten region turystom.
Transgraniczne działania: kulturalne i turystyczne, „Bajkowe kolędowanie”, organizacja „Dni
Turystyki Ziemi Bystrzyckiej”, oznakowanie atrakcji turystycznych w Międzygórzu,
wydawnictwa turystyczne i promocyjne.

W odniesieniu do wskaźnika

liczby

imprez publicznych zorganizowanych na obszarze

rewitalizowanym dla mieszkańców, w tym dzieci, młodzieży, seniorów dane przedstawiają się
następująco:
Ilość działań organizowanych przez MGOK i partnerów w 2016 roku: 61
Ilość działań organizowanych przez MGOK i partnerów w 2017 roku: 120
Ilość działań organizowanych przez MGOK i partnerów w 2016 i 2017 roku (łącznie): 181.
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Analizując wskaźnik liczby osób korzystających z oferty MGOK:
Ilość osób korzystających z oferty kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej, edukacyjnej w 2016
roku: 28.682
Ilość osób korzystających z oferty kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej, edukacyjnej w 2017
roku: 33.483
Ilość osób korzystających z oferty kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej, edukacyjnej w 2016
i 2017 roku (łącznie): 62.165.

Kolejnymi wskaźnikami są wskaźniki dotyczące funkcjonowania biblioteki publicznej wraz z jej
filiami.
Liczba osób korzystających z oferty biblioteki w okresie sprawozdawczym – ponad 5 000 osób.
Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych przez bibliotekę – 130.

Analizując ww. wskaźniki należy zauważyć, że pomimo niezadawalającego stanu
technicznego

obiektów użyteczności publicznej,

większość domów kultury oraz świetlic

wiejskich prowadzi szeroką działalność kulturalną a ocena stanu tych budynków jaka została
przeprowadzona w LPR podkreśla fakt iż dla lokalnej społeczności a także w celu wzmacniania
potencjału turystycznego i rekreacyjnego gminy nadal bardzo duże znaczenie ma jakość
przestrzeni publicznej takiej jak obiekty kulturowe, rekreacyjne oraz sportowe.
Analizując liczbę turystów odwiedzających gminę, pod uwagę zostały wzięte obiekty
udostępnione do zwiedzania gminnych punktów Informacji Turystycznej: Informacji
Turystycznej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz uzdrowiska Długopole-Zdrój.

Liczba turystów

odwiedzających te obiekty w okresie sprawozdawczym wyniosła 84 786.
Z kolei liczba osób odwiedzających zabytki wyniosła 41 750 dotyczy to następujących
obiektów: Muzeum Filumenistyczne, Baszta Kłodzka, Baszta Rycerska, Brama Wodna, Izba
Pamięci Rolnictwa Gmin Masywu Śnieżnika – wg statystyk prowadzonych przez Centrum
Informacji Turystycznej (na podstawie liczby sprzedanych biletów).
Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie

gminy w

2016 rok

wynosiła 89, w 2017 i 2018 wyniosła 95.

Jeżeli chodzi o wskaźnik dotyczący liczby zabytków w obszarze rewitalizowanym, nie jest
to wskaźnik prosty do oszacowania w odniesieniu do wyznaczenia go w ramach obszaru
rewitalizowanego. Na potrzeby niniejszego opracowania wyznaczyć można liczbę obiektów
zabytkowych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka która wynosi 296 obiektów oraz liczbę
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obiektów zabytkowych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka która wynosi 1123 obiektów.
Łącznie 1419 obiektów.
W zakresie poprawy komunikacji zrealizowanych zostało 24 inwestycji polegających na
remoncie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej.
Tabela poniżej przedstawia szczegółowy wykaz inwestycji (od 2016 r.)
Tabela nr 5. Inwestycje zrealizowane w zakresie remontu i przebudowy infrastruktury
komunikacyjnej.
Lp. Opis inwestycji
1 Remont ciągu pieszo – jezdnego o nawierzchni tłuczniowej z wykonaniem nowej
nawierzchni z kostki kamiennej w Międzygórzu na działce gminnej
nr 55/2 i 55/5. Wykonano nawierzchnię z kostki granitowej na podbudowie
z tłucznia kamiennego oraz odwodnienie.
Zadanie zrealizowano w 2017 r.

2
3

4

5
6
7

8

9

10
11
12

Remont drogi Powiatowej, nr 3237D Gorzanów - Mielnik.
Zadanie zrealizowano w 2016 r.
Przebudowa drogi gminnej nr 119675D, dz. Nr 960 obręb Stary Waliszów
oraz część działki nr 584 obręb Pławnica. Wykonano nową nawierzchnię
z asfaltobetonu z podbudową i odwodnieniem).
Zadanie zrealizowano w 2017 r.
Budowa nowego wiaduktu kolejowego w ciągu linii PLK nr 276 Wrocław Gł. –
Międzylesie w Bystrzycy Kłodzkiej Przedmieście (w km 113,040).
Zadanie zrealizowano w 2017 r.
Przebudowa chodnika ul. Zdrojowej w Długopolu Zdroju - III etap.
Wykonano nowa nawierzchnię z kostki betonowej z podbudową.
Zadanie zrealizowano w 2017 r.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 - budowa chodnika - wykonanie
dokumentacji technicznej.
Zadanie zrealizowano w 2017 r.

Wskaźnik

16 mb

870 mb

1750 mb

10,62 mb

359 mb

208,86 mb

Remont ul. Juliusza Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej z remontem oświetlenia
drogowego (5 punktów świetlnych).
Zadanie zrealizowano w 2017 r.

280 mb

Remont nawierzchni drogi gminnej dz. Nr 593/1 i 593/2 obręb Pławnica
- wykonanie dokumentacji technicznej.
Zadanie zrealizowano w 2107 r.

330 mb

Wykonanie utwardzenia placu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej w Bystrzycy
Kłodzkiej, dz. Nr 58/2 i 59 obręb Zabłocie.
Zadanie zrealizowano w 2017 r.
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 99/1 w kierunku pos. Nr 3 A przy
ul. Norwida w Bystrzycy Kłodzkiej.
Zadanie zrealizowano w 2016 r.
Remont drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3231D w kierunku posesji nr 181,
206, 213 dz. nr 376, 586, 592, 560, 619, 646, 520 w m. Wilkanów.
Zadanie zrealizowano w 2016 r.
Przebudowa drogi dojazdowej dz. nr 174, 173 w kier. Pos. Nr 39 w miejscowości
Starkówek.
Zadanie zrealizowano w 2016 r.

1039,73 m2

55 mb

1400 mb

60 mb
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13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

Remont drogi gminnej dz. nr 678 od drogi powiatowej nr 3228 D w kier. Pos. nr
87,88,89 w m. Nowy Waliszów.
Zadanie zrealizowano w 2016 r.
Remont drogi gminnej wewnętrznej dz.nr 1-51 w kier. pos. nr 2 i cmentarza w
miejscowości Stary Waliszów.
Zadanie zrealizowano w 2016 r.
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 474, 100 od skrzyżowania ul.
Konopnickiej z ul. Willową w kierunku ogródków działkowych w Bystrzycy
Kłodzkiej.
Zadanie zrealizowano w 2017 r.
Przebudowa drogi gminnej nr 119713 D ul. Paderewskiego dz. nr 1181 w
Bystrzycy Kłodzkiej.
Zadanie zrealizowano w 2017 r.
Przebudowa drogi gminnej nr 119674D ul. Leśna dz. nr 87 w Długopolu-Zdroju.
Zadanie zrealizowano w 2017 r.
Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3238D w kierunku byłego
cmentarza i byłego PGR dz. nr 424,412/2,442 w miejscowości Gorzanów.
Zadanie zrealizowano w 2017 r.
Budowa drogi gminnej wewnętrznej łączącej drogę gminną wewnętrzną 1107/2 z
pos. nr 37 w Gorzanowie na dz. nr 1108/3, 1108/4.
Zadanie zrealizowano w 2017 r.
Przebudowa drogi gminnej nr 119742 D ul. Sanatoryjna dz. nr 162/9, 162/10,
162/8 w Międzygórzu.
Zadanie zrealizowano w 2017 r.
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 215 w miejscowości Ponikwa.
Zadanie zrealizowano w 2017 r.
Przebudowa drogi gminnej dz. nr 356 w kierunku posesji nr 58 w miejscowości
Poręba.
Zadanie zrealizowano w 2017 r.
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Remont chodnika ul. Paderewskiego Bystrzyca Kłodzka.
Zadanie zrealizowano w 2017 r.
24 Remont chodnika ul. Sanatoryjna Międzygórze.
Zadanie zrealizowano w 2017 r.
Łącznie

265 mb

210 mb

330 mb

75 mb
700 mb
730 mb

284 mb

901 mb
105 mb
640 mb
75 mb
290 mb

9 944,48 mb
oraz
1039,73 m2
Źródło: Opracowanie własne UMiG Bystrzyca Kłodzka, na podstawie danych wewnętrznych
poszczególnych wydziałów.

Jak wynika z analizy powyższych wskaźników dotyczących zjawisk w sferze
przestrzenno-funkcjonalnej widocznym jest, iż znacznej poprawie uległa infrastruktura drogowo
– komunikacyjna.

Łącznie zmodernizowano 9 944,48 mb dróg i ciągów pieszych oraz

1039,73 m2 polegających na wykonaniu utwardzenia placu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej
w Bystrzycy Kłodzkiej, dz. Nr 58/2 i 59 obręb Zabłocie.
Wszystkie analizowane wskaźniki zostały zebrane w oparciu o dostępne dane, zauważyć można
tendencję wzrostową w zakresie liczby osób korzystających z oferty kulturalnej, rekreacyjnej,
sportowej, edukacyjnej w latach 2016 i 2017 a także w odniesieniu do ilości działań
organizowanych przez MGOK i partnerów.
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V.IV. Diagnoza negatywnych zjawisk w sferze środowiskowej
W zakresie wskaźników dotyczących zjawisk w sferze środowiskowej należy zaznaczyć,
iż do największych wyzwań w sferze środowiskowej na obszarze zdegradowanym należą:
ograniczenie niskiej emisji i ruchu samochodowego w ścisłym centrum Bystrzycy Kłodzkiej co
zostało podkreślone, przez uczestników warsztatów konsultacyjnych.
W lutym 2018 r. Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej podjęła uchwałę nr LII/428/18
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Bystrzyca
Kłodzka pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza w ramach programu
„Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.
W drugiej połowie marca ruszył nabór wniosków dla mieszkańców gminy o udzielenie dotacji
związanych z ograniczeniem niskiej emisji poprzez likwidację ogrzewania opartego na paliwie
stałym lub biomasie i wymianie na ogrzewanie korzystniejsze z punktu widzenia kryterium
sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.
Gmina

Bystrzyca

Kłodzka

przystąpiła

do

realizacji

zadania

związanego

z budową sygnalizacji świetlnej na jednym z bardziej ruchliwych skrzyżowań w mieście co
spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w miejscowości.
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VI. Podsumowanie
Celem przeprowadzenia procesu rewitalizacji jest efektywna i znacząca poprawa
warunków życia mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka. Wdrażane projekty dotyczą zmian
synergicznie ujmujących: przestrzeń publiczną, czynniki ekonomiczne oraz szeroko rozumiane
aspekty społeczne. Biorąc pod uwagę specyfikę terenu, na którym wprowadzane będą procesy
rewitalizacji i jego rozległość, konieczne było spojrzenie na wytypowane obszary jako elementy
składowe, stanowiące konsekwentne uzupełnienie zmian zapoczątkowanych w projektach
prowadzonych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Rewitalizacja stanowi logiczne
dopełnienie zmian już wdrażanych, jednak wciąż należy traktować ją jako proces otwarty,
biorący pod uwagę wszystkie zmiany cywilizacyjne dotykające krajów rozwijających się
dynamicznie. Zamknięcie kolejnych etapów rozwoju gminy Bystrzyca Kłodzka, które otworzą
nowe perspektywy dla obszaru z myślą o jego mieszkańcach, stanowi główny cel władz
lokalnych.
Aby proces rewitalizacji przeprowadzony został maksymalnie sprawnie i skutecznie, wszystkie
wyselekcjonowane zadania zapisane w lokalnym programie rewitalizacji traktowane są
priorytetowo. Jest to warunek realizacji spójnej i efektywnej wizji rozwoju naszego obszaru.
W związku z powyższym,

dokładane zostają

wszelkie starania, aby zrealizować je

z zachowaniem zasad kompleksowości i ekonomii. Nie bez znaczenia pozostaje świadome
śledzenie procesów z zakresu socjologii, które dają bezpośredni obraz stanu i kondycji naszej
lokalnej społeczności oraz mapy jej aktualnych potrzeb. Wiedza z zakresu socjologii i ekonomii,
a także śledzenie wszelkich zmian w skali makroregionu Dolnego Śląska pozwala prognozować
w jakim kierunku przebiegać będą procesy zmian ekonomiczno-społecznych. Dzięki temu,
zmiany wynikające z procesu rewitalizacji wpłyną na zdecydowaną poprawę warunków rozwoju
terenu z uwzględnieniem kierunków prognozowanych zmian.
Poza aplikowaniem o środki pomocowe niezbędne do rozpoczęcia działań, zostaną również
rozważone inne możliwości finansowania pozostałych przedsięwzięć wpisanych na listy A i B
zmierzających do rewitalizacji zagrożonych obszarów gminy Bystrzyca Kłodzka.
Nie bez znaczenia dla maksymalizacji efektów działań pozostaje fakt, że w okresie
sprawozdawczym wzrosła atrakcyjność rewitalizowanych terenów dla potencjalnych inwestorów
i mieszkańców. Jak zostało już zapisane w LPR, z uwagi na szanse powodzenia procesu
rewitalizacji, konieczna jest koncentracja podejmowanych działań i alokowanych środków.
Miejscowości ujęte w obrębie obszaru

do rewitalizacji tj. Bystrzyca Kłodzka, Gorzanów

i Międzygórze są miejscowościami o zdecydowanie największej ilości atrakcji turystycznych.
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W metodologii wykorzystanej do wytypowania obszarów do działań rewitalizacyjnych, jako
jedno z kryteriów wyznaczono istnienie w ich obrębie nieruchomości prezentujących wielką
wartość historyczną i artystyczną. Umiejscowienie ich na danych terenach podnosi wartość
rewitalizacji w skali całego obszaru, natomiast dla poszczególnych zabytków stwarza możliwość
zabezpieczenia ich przed degradacją, rewitalizacji, a w konsekwencji przywrócenia w części ich
dawnych funkcji. Autorzy działań zdali sobie sprawę już we wstępnej fazie, że niezwykle ważne
jest podejmowanie działań rewitalizacyjnych na tym obszarze, gdzie przy udziale środków
finansowych, mogłyby zostać zmodernizowane najcenniejsze elementy dziedzictwa kulturowego
np. – zespół pałacowo - parkowy w Gorzanowie, zabytkowa zabudowa centrum Bystrzycy
Kłodzkiej, pensjonaty w stylu tyrolskim i norweskim w Międzygórzu. Ich rozwój w zgodnej
ocenie Zespołu ds. rewitalizacji oraz ekspertów, ma kluczowe znaczenie dla przyszłości gminy
i jej mieszkańców.
Realizacja zadań w ramach LPR przyczyniła się do poprawy walorów estetycznych całej
gminy, a w szczególności

miasta Bystrzyca Kłodzka oraz bezpieczeństwa i przywrócenia

istotnych funkcji społecznych w wielu obszarach. Działania w centrum regionu, czyli Bystrzycy
Kłodzkiej, prowadzone na tkance miejskiej, wzmocniły jego historyczną rolę zwornika, zarówno
administracyjnego, jak i kulturalnego opisywanego obszaru.
Należy zaznaczyć, iż skala, zakres oraz poziom finansowania realizowanych działań
rewitalizacyjnych są dużo większe niż projekty opisane i omówione w przedmiotowym
dokumencie. Władze miasta realizują liczne zadania o charakterze

inwestycyjnym

oraz

społecznym.
W sporządzonym raporcie

przeanalizowane zostały

jedynie projekty zgłaszane przez

Beneficjentów w ramach LPR na spotkaniach konsultacyjnych.
W odniesieniu do wizji jaka została określona w LPR, Gmina Bystrzyca Kłodzka nadal
za priorytetowe uznaje nowoczesne zarządzanie i podejmowanie

działań inwestycyjnych.

W dalszym ciągu głównym celem władz samorządowych jest utworzenie miejsca o wysokim
stopniu

rozwoju

społeczno-gospodarczego

i

nowoczesnej

infrastrukturze

technicznej

z zachowaniem dobrej jakości życia mieszkańców a także kontynuacja i ciągła poprawa
jakościowa procesów rewitalizacyjnych. Działania inwestycyjne stanowią bowiem fundament
dla rozwoju całego obszaru, przygotowując warunki dla działań z zakresu spraw społecznych,
kulturalnych oraz turystycznej promocji ziemi bystrzyckiej.
W

okresie

sprawozdawczym

nie

wystąpiły

przesłanki

do

aktualizacji

LPR;

w sytuacji gdy pojawi się taka konieczność, zebrane materiały oraz dane zostaną opracowane
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przez pracowników Wydziału Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z Zespołem ds. Rewitalizacji i przedstawione zostaną do akceptacji
Burmistrzowi.
Niniejszy dokument został opracowany i zaakceptowany przez Zespół ds. Rewitalizacji,
zgodnie z zadaniem jakie zostało mu powierzone w drodze Zarządzenia Burmistrza
nr 0050.94.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r.
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