
 

 

Lista planowanych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Obszar 
rewitalizacji 
(nr/nazwa) 

Przedsięwzięcie 
(nr, nazwa) 

Projekt (nr, nazwa) Typ projektu 
S-społeczny 

G-
gospodarczy 

PF – 
przestrzenno-
funkcjonalny 

Opis projektu 

Podmiot/y 
realizujący/e 

projekt 

Zakres 
realizowanych 

zadań 

Lokalizacja 
(miejsce 

przeprowadzenia 
danego projektu) 

Szacowana 
wartość 

projektu (zł) 

Prognozowane 
rezultaty 

Sposób oceny i 
zmierzenia rezultatów 

w odniesieniu do 
celów rewitalizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Cel rewitalizacji: Aktywizacja gminy Lubiewo poprzez wzmocnienie potencjału siedziby gminy do pełnienia funkcji społeczno-gospodarczych oraz zainicjowanie programu działań na 
rzecz seniorów w Bysławku 

 Kierunek działań: 1. Rewitalizacja sołectwa Lubiewo 

Podobszar 
Lubiewo 

Aktywizacja 
społeczno-
gospodarcza 
sołectwa Lubiewo 

Program rozwoju 
społecznego 
sołectwa Lubiewo – 
pakiet działań 
aktywizacyjnych 
dla ludności 
dorosłej 

G i S Gmina 
Lubiewo przy 
współpracy 
NGO 

kurs przewodników 
turystycznych 

kurs dla właścicieli 
gospodarstw 
agroturystycznych 
oraz innych 
podmiotów 
działających w 
sferze obsługi 
turystów  

kurs zawodowy: 
murarz – o 
specjalności 
kamieniarstwo, 

kursu zawodowy: 
brukarz 

kurs prawa jazdy na 
kategorię B dla 
kobiet 
umożliwiający 
wejście lub powrót 
na rynek pracy 

 

Biblioteka-
Centrum Kultury 
i Promocji Gminy 
Lubiewo 

100.000,00 Liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym objętych 
wsparciem w 
programie – 20 

Liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje 
po opuszczeniu 
programu – 5 

Liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym 
poszukujących pracy 
po opuszczeniu 
programu – 10 

Liczba szkoleń – min. 
4 

Nabór na szkolenia i 
warsztaty będzie się 
odbywał na podstawie 
deklaracji uczestnictwa 
oraz deklaracji 
poszukiwania pracy po 
zakończeniu programu 
– ocena frekwencji na 
podstawie list 
obecności  

Uczestnicy 
przystępując do 
programu będą 
zobowiązywać się do 
udzielania informacji 
na potrzeby 
monitorowania 

W przypadku szkoleń o 
różnym charakterze 
(autonomicznych) – 
osoby korzystające z 
różnych szkoleń będą 
liczone pojedynczo 

Liczba osób 
uzyskujących 



 

 

Liczba przedsięwzięć 
integracyjnych i 
aktywizacyjnych, 
innych niż 
szkoleniowe – 1 

 

kwalifikacje – na 
podstawie wydanych 
dokumentów 
potwierdzających ich 
uzyskanie 

Liczba osób 
poszukujących pracy 
po zakończeniu 
programu – na 
podstawie imiennego 
wywiadu 
środowiskowego z 
osobami 
uczestniczącymi w 
szkoleniach i 
warsztatach 

Podobszar 
Lubiewo 

Aktywizacja 
społeczno-
gospodarcza 
sołectwa Lubiewo 

Program rozwoju 
społecznego 
sołectwa Lubiewo – 
pakiet działań 
przeciwdziałających 
wkluczeniom dla 
dzieci i młodzieży 

S Gmina 
Lubiewo przy 
współpracy 
NGO 

organizacja 
regularnych zajęć 
mających na celu 
poprawę wyników 
kształcenia w 
zakresie języka 
angielskiego; 

organizacja 
regularnych zajęć 
mających na celu 
poprawę wyników 
kształcenia uczniów 
o dotychczas 
niskich lub 
przeciętnych 
wynikach; 

organizacja 
regularnych zajęć 
mających na celu 
wsparcie uczniów 
najbardziej 
zdolnych; 

 

Zespół Szkół w 
Lubiewie 

200.000,00 Liczba uczniów– 100 

Liczba uczniów 
zamieszkujących 
sołectwo Lubiewo i 
uczęszczających do 
szkół prowadzonych 
przez gminę w 
sołectwie Lubiewo, 
biorących udział w 
konkursach i 
olimpiadach 
przedmiotowych, 
którzy 
zakwalifikowali się 
co najmniej do 
drugiego etapu – 
uwaga: dane za rok 
szkolny kończący się 
w roku objętym 
monitoringiem –1  

Nabór na zajęcia 
będzie się odbywał na 
podstawie deklaracji 
uczestnictwa – ocena 
frekwencji na 
podstawie list 
obecności  

W przypadku zajęć o 
różnym charakterze 
(autonomicznych) – 
osoby korzystające z 
różnych zajęć będą 
liczone pojedynczo 

Informacje o 
uczestnictwie w 
olimpiadach i 
konkursach pochodzić 
będzie od dyrekcji 
szkoły(ół) 



 

 

 Cel rewitalizacji: Aktywizacja gminy Lubiewo poprzez wzmocnienie potencjału siedziby gminy do pełnienia funkcji społeczno-gospodarczych oraz zainicjowanie programu działań na 
rzecz seniorów w Bysławku 

 Kierunek działań: 1. Rewitalizacja sołectwa Lubiewo 

Podobszar 
Lubiewo 

Zwiększenie 
funkcjonalności 
zagospodarowania 
centrum Lubiewa 

Zagospodarowanie 
działki nr 415 na cel 
targowiska 

G Gmina 
Lubiewo 

wyburzenie 
istniejącego 
budynku,  

budowa placu 
targowego z 
zadaszonymi 
stanowiskami 
kupieckimi z 
zapleczem 
sanitarnym 

budowa przyłącza 
wodnego i 
oświetlenia 
targowiska  

zagospodarowanie i 
urządzenie całego 
terenu wzdłuż 
targowiska oraz z 
utwardzeniem 
terenu pod wiatami 
i budową parkingu 
z kostki brukowej 
dla klientów 

Działka nr 415 w 
Lubiewie 

404.025,97 
zł 

Powierzchnia 
terenów 
udostępnionych w 
wyniku rewitalizacji 
na cele prowadzenia 
działalności 
gospodarczych – 
1.568,39 m2 

Liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów - 220 

-pozwolenie na 
użytkowanie 

Podobszar 
Lubiewo 

Zwiększenie 
funkcjonalności 
zagospodarowania 
centrum Lubiewa 

Dokończenie 
zagospodarowania 
przestrzeni 
publicznych – tzw. 
„terenu przy 
stawie” 

PF Gmina 
Lubiewo 

- plac zabaw dla 
dzieci, 

- budowa 
ogrodzenia 

- monitoring terenu  

Tzw. „teren przy 
stawie” 

75.000,00 Liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów – 220 

Powierzchnia 
przestrzeni 
publicznych oraz 
terenów 
komunikacji, które 
poprawiły 
dostępność i 
funkcjonalność w 

- protokół odbioru 
końcowego 



 

 

wyniku 
przeprowadzenia 
działań 
rewitalizacyjnych – 
ok. 600 m2 

 

Podobszar 
Lubiewo 

Zwiększenie 
funkcjonalności 
zagospodarowania 
centrum Lubiewa 

Odrestaurowanie 
istniejącego muru 
cmentarnego przy 
kościele oraz 
podświetlenie 
wieży kościelnej 

PF  Prace remontowo-
budowlane 

Ogrodzenie 
Kościoła pw. Św. 
Mikołaja i 
cmentarza   

 Powierzchnia 
przestrzeni 
publicznych oraz 
terenów 
komunikacji, które 
poprawiły 
dostępność i 
funkcjonalność w 
wyniku 
przeprowadzenia 
działań 
rewitalizacyjnych  

- 448,50 m2 

- protokół odbioru 
końcowego 

 Cel rewitalizacji: Aktywizacja gminy Lubiewo poprzez wzmocnienie potencjału siedziby gminy do pełnienia funkcji społeczno-gospodarczych oraz zainicjowanie programu działań na 
rzecz seniorów w Bysławku 

 2: Rozwój usług przeciwdziałających wykluczeniu ludności starszej w Bysławku 

Podobszar 
Bysławek 

Uruchomienie 
domu dziennego 
pobytu dla 
seniorów w 
Bysławku 

Prace remontowe 
mające na celu 
adaptację budynku 

PF Zgromadzenie 
Sióstr 
Miłosierdzia  

Wymiana pokrycia 
dachowego 

Termomodernizacja 
dachu , stropu i 
posadzek 
przyziemia 

Wymiana stolarki 
okiennej i 
drzwiowej, 
schodów 
policzkowych 

Remont wnętrza z 
dostosowaniem 
funkcji dla osób 
niepełnosprawnych 

Tzw. „Dom 
Kapelana” na 
terenie Zespołu 
Klasztornego w 
Bysławku 

235.300,00 Liczba wspartych 
obiektów 
infrastruktury 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach - 1 

- pozwolenie na 
użytkowanie 



 

 

Renowacja 
konserwatorska 
elewacji budynku 

Wymiana instalacji 
tele-technicznych 

Wymiana instalacji 
wod-kan; C.O. 

Podobszar 
Bysławek 

Uruchomienie 
domu dziennego 
pobytu dla 
seniorów w 
Bysławku 

Uruchomienie 
świadczenia usług 
domu dziennego 
pobytu 

S Zgromadzenie 
Sióstr 
Miłosierdzia 
oraz Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej w 
Lubiewie 

Uruchomienie 
świadczenia usług 
domu dziennego 
pobytu 

Tzw. „Dom 
Kapelana” na 
terenie Zespołu 
Klasztornego w 
Bysławku 

375.000,00 Liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym objętych 
usługami 
społecznymi 
świadczonymi w 
interesie ogólnym w 
programie – 8 

Liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów - 8 

Informacje 
pochodzące od 
Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia oraz GOPS 
w Lubiewie 

 

  



 

 

Obszar 
rewitalizacji 
(nr/nazwa) 

L.p. Typ 
przedsięwzięcia 

Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

1 2 3 4 

 Cel rewitalizacji: Aktywizacja gminy Lubiewo poprzez wzmocnienie potencjału siedziby gminy do pełnienia funkcji społeczno-gospodarczych oraz zainicjowanie programu działań na 
rzecz seniorów w Bysławku 

 Kierunek działań: 1. Rewitalizacja sołectwa Lubiewo 

Podobszar 
Lubiewo 

1 PF Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia- budowa parkingu oraz oświetlenia (kontynuacja działań już rozpoczętych na rzecz poprawy funkcjonalności) 

Podobszar 
Lubiewo 

2 PF Zagospodarowanie placu przed pocztą i apteką. 

Podobszar 
Lubiewo 

3 PF Zagospodarowanie terenu przed Piekarnią oraz wykonanie elewacji budynku. 

Podobszar 
Lubiewo 

4 PF Zagospodarowanie terenu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – częściowe utwardzenie i utworzenie pasa zieleni. 

Podobszar 
Lubiewo 

5 PF Remont nawierzchni ulicy Hallera. 

Podobszar 
Lubiewo 

6 PF Zagospodarowanie terenu części boiska poprzez budowę nawierzchni poliuretanowej oraz wykonanie elewacji budynku sali sportowej przy Zespole Szkół w 
Lubiewie 

Podobszar 
Lubiewo 

7 PF Wymiana ogrodzeń, elewacji i dachów budynków mieszkalnych należących do osób prywatnych  

Podobszar 
Lubiewo 

8 PF Urząd Gminy – wykonanie nowej elewacji budynku Urzędu Gminy 

Podobszar 
Lubiewo 

9 PF Wykonanie nowej elewacji budynku Banku Spółdzielczego 

Podobszar 
Lubiewo 

10 PF Wykonanie nowej elewacji budynku Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 

Podobszar 
Lubiewo 

11 PF Wymiana pokrycia dachowego budynku GOPS i OSP 

Podobszar 
Lubiewo 

12 PF Wymiana pokryć dachowych azbestowych na budynkach prywatnych 



 

 

Szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do głównych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Główne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne – harmonogram i szacunkowe ramy finansowe 

Obszar 
rewitalizacji 
(nr/nazwa) 

Termin 
realizacji 
projektu 

Projekt (nr, nazwa) Typ 
projektu 

 

Przedsięwzięcie 
(nr/nazwa) 

Podmioty 
realizujące 

projekt 

Szacowana 
wartość 
projektu 

(zł) 

Poziom 
dofinansowania 

Źródło finansowania 

% zł EFS EFRR Inne 
(jakie?) 

Środki 
prywatne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Podobszar 
Lubiewo 

2018-
2019 

Program rozwoju 
społecznego 
sołectwa Lubiewo – 
pakiet działań 
aktywizacyjnych 
dla ludności 
dorosłej 

G i S Aktywizacja 
społeczno-
gospodarcza 
sołectwa Lubiewo 

Gmina 
Lubiewo przy 
współpracy 
NGO 

100.000,00 85 85.000,00 85.000,00 - 15.000,00 
budżet 
gminy 

- 

Podobszar 
Lubiewo 

IX.2018-
VI.2021 

Program rozwoju 
społecznego 
sołectwa Lubiewo – 
pakiet działań 
przeciwdziałających 
wkluczeniom dla 
dzieci i młodzieży 

S Aktywizacja 
społeczno-
gospodarcza 
sołectwa Lubiewo 

Gmina 
Lubiewo przy 
współpracy 
NGO 

200.000,00 85 170.000,00 170.000,00 - 30.000,00 - 

Podobszar 
Lubiewo 

2018 Zagospodarowanie 
działki nr 415 na cel 
targowiska 

G Zwiększenie 
funkcjonalności 
zagospodarowania 
centrum Lubiewa 

Gmina 
Lubiewo 

404.025,97 63,63 257.081,72 - PROW 
257.081,72 

 

146.944,25 
Budżet 
gminy 

- 

Podobszar 
Lubiewo 

2018 Dokończenie 
zagospodarowania 
przestrzeni 
publicznych – tzw. 
„terenu przy 
stawie” 

PF Zwiększenie 
funkcjonalności 
zagospodarowania 
centrum Lubiewa 

Gmina 
Lubiewo 

75.000,00 - - - - Budżet 
gminy 

50.000,00 

- 

Podobszar 
Lubiewo 

2017-
2020 

Odrestaurowanie 
istniejącego muru 
cmentarnego przy 
kościele oraz 

PF Zwiększenie 
funkcjonalności 
zagospodarowania 
centrum Lubiewa 

?        



 

 

podświetlenie 
wieży kościelnej 

Podobszar 
Bysławek 

2017-
2018 

Prace remontowe 
mające na celu 
adaptację budynku 

PF Uruchomienie 
domu dziennego 
pobytu dla 
seniorów w 
Bysławku 

Zgromadzenie 
Sióstr 

Miłosierdzia 

235.300,00 85 200.000,00 - RPO 
200.000,00 

- 35.300,00 

Podobszar 
Bysławek 

2018-
2023 

świadczenia usług 
domu dziennego 
pobytu 

S Uruchomienie 
domu dziennego 
pobytu dla 
seniorów w 
Bysławku 

Zgromadzenie 
Sióstr 

Miłosierdzia 

375.000,00 95 356.250,00 EFS 
356.250,00 

- - 18.750,00 

 

Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne – harmonogram i szacunkowe ramy finansowe 

Obszar 
rewitalizacji 
(nr/nazwa) 

L.p. Typ 
przedsięwzięcia 

Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne Szacowana wartość 
projektu (zł) 

Źródło finansowania 

EFS EFRR Inne (jakie?) Środki 
prywatne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Podobszar 
Lubiewo 

1 PF Zagospodarowanie placu przy Ośrodku 
Zdrowia- budowa parkingu oraz oświetlenia 
(kontynuacja działań już rozpoczętych na rzecz 
poprawy funkcjonalności) 

100.000,00   BUDŻET 
GMINY 

100.000,00 

- 

Podobszar 
Lubiewo 

2 PF Zagospodarowanie placu przed pocztą i apteką. 25.000,00   BUDŻET 
GMINY 

25.000,00 

- 

Podobszar 
Lubiewo 

3 PF Zagospodarowanie terenu przed Piekarnią oraz 
wykonanie elewacji budynku. 

     

Podobszar 
Lubiewo 

5 PF Remont nawierzchni ulicy Hallera. 120.000,00   BUDŻET 
GMINY 

120.000,00 

- 

Podobszar 
Lubiewo 

6 PF Zagospodarowanie terenu części boiska 
poprzez budowę nawierzchni poliuretanowej 
oraz wykonanie elewacji budynku sali 
sportowej przy Zespole Szkół w Lubiewie 

142.896,69     



 

 

Podobszar 
Lubiewo 

7 PF Wymiana ogrodzeń, elewacji i dachów 
budynków mieszkalnych należących do osób 
prywatnych  

     

Podobszar 
Lubiewo 

8 PF Urząd Gminy – wykonanie naprawy elewacji 
budynku Urzędu Gminy 

     

Podobszar 
Lubiewo 

9 PF Wykonanie nowej elewacji budynku Banku 
Spółdzielczego 

     

Podobszar 
Lubiewo 

10 PF Wykonanie nowej elewacji budynku Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” przy ul. 
Wojska Polskiego 12 

     

Podobszar 
Lubiewo 

11 PF Wymiana pokrycia dachowego budynku GOPS i 
OSP 

     

Podobszar 
Lubiewo 

12 PF Wymiana pokryć dachowych azbestowych na 
budynkach prywatnych 

     

 

 


