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Wstęp
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Spytkowice jest dokumentem planistycznym o charakterze
operacyjnym określającym działania w sferach: społecznej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej
oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Celem programu jest wyprowadzenie ze stanu kryzysu wyznaczonych
w diagnozie obszarów zdegradowanych w gminie oraz stymulowanie rozwoju społecznogospodarczego całych Spytkowic.
Diagnozę oraz program rewitalizacji przygotowano w oparciu o :





Ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późniejszymi
zmianami),
Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3 lipca 2015 r.,
Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2022,
Regulamin prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego
(wprowadzonego Uchwałą nr 480/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca
2016 r., Uchwałą nr 1380/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 września 2016 r.
oraz Uchwałą nr 1718/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 listopada 2016 r.).

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777
z późniejszymi zmianami) rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzonym przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu
rewitalizacji, w sposób kompleksowy poprzez skoncentrowane terytorialnie działania na rzecz lokalnej
społeczności.
Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późniejszymi
zmianami) rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych. Jest on prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane i
skoncentrowane terytorialnie działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni oraz gospodarki.
Działania te mają być realizowane przez interesariuszy rewitalizacji zgodnie z zapisami GPR.
To ludzie, ich problemy, potrzeby i oczekiwania stanowią oś przewodnią całego procesu rewitalizacji,
dlatego istotne znaczenie ma przeprowadzenie diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych i
wyznaczenie na jej podstawie obszarów zdegradowanych. Na tych obszarach występuje koncentracja
negatywnych zjawisk i problemów w sferze społecznej oraz dodatkowo w jednej z pozostałych sfer:
gospodarczej, środowiskowej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej.
W Spytkowicach obszary zdegradowane pokrywają się z obszarami dwóch sołectw: Spytkowic oraz
Półwsi. Na ich terenie władze gminy będą prowadziły działania rewitalizacyjne z udziałem
interesariuszy procesu.
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1. Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji. Diagnoza czynników i zjawisk
kryzysowych oraz skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych.
W diagnozie przeprowadzono analizę negatywnych zjawisk, o których mowa jest w art. 9 ust. 1 Ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późniejszymi zmianami), a także
dokonano analizy lokalnych potencjałów występujących na obszarze rewitalizacji

1.1. Metodyka wyznaczania obszaru zdegradowanego i rewitalizacji
Podstawą wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji jest analiza wskaźników we wszystkich
sferach tj. w społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. W
ramach poszczególnych sfer przyjęto do analizy następujące wskaźniki:
sfera społeczna:


dynamika zmian ludności w latach 2011-2015,



wskaźnik obciążenia demograficznego,



liczba świadczeń z pomocy społecznej na 1000 ludności,



liczba Niebieskich Kart w 2015 na 1000 mieszkańców,



liczba Niebieskich Kart w 2016 na 1000 mieszkańców,



ogólny wskaźnik przestępczości w 2015 r.,



ogólny wskaźnik przestępczości w 2016 r.,



liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców w 2015 r.,



liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców w 2016 r.,



odsetek osób bezrobotnych bez wykształcenia średniego w ogólnej liczbie bezrobotnych w
2015 r.,



odsetek osób bezrobotnych bez wykształcenia średniego w ogólnej liczbie bezrobotnych w
2016 r.,



liczba organizacji na 1000 mieszkańców,

sfera gospodarcza:


liczba jednoosobowych działalności gospodarczych na 1000 ludności,

sfera środowiskowa


liczba budynków zawierających wyroby azbestowe na 1000 mieszkańców,

sfera przestrzenno-funkcjonalna:


liczba przyłączy do sieci wodociągowej na 1000 mieszkańców,

sfera techniczna


liczba budynków wybudowanych przed 1970 r. na 1000 mieszkańców.
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Następnym krokiem po wyliczeniu wskaźników jest normalizacja wskaźników w każdej ze sfer
w oparciu o następujący wzór:
𝑾𝒏 =

𝑾𝒘 − 𝑾ś𝒓
𝝈

Gdzie:
Wn – wskaźnik znormalizowany,
Ww – wartość wskaźnika dla sołectwa,
Wśr – średnia arytmetyczna wskaźnika dla gminy,
σ – odchylenie standardowe wskaźnika.
Normalizacja wskaźnika oznacza jego odchylenie od jego wartość średniej dla gminy, która zawsze
wynosi 0. Wartości znormalizowanych wskaźników mogą przyjmować wartości dodatnie lub ujemne.
Wskaźniki dodatnie wskazują, które obszary w mieście są zdegradowane w poszczególnych
zagadnieniach, wartości ujemne natomiast wskazują na korzystniejszą sytuację na poszczególnych
jednostkach. Normalizując wskaźniki należy również uwzględnić specyfikę wskaźników, tzn. im niższa
wartość wskaźnika tym większy poziom degradacji, należy pomnożyć go przez (-)1.
Znormalizowane wskaźniki w każdej ze sfer następnie są sumowane. Zsumowanie wartości pozwala na
wyliczenie wskaźnika syntetycznego na podstawie wzoru:
𝒏

𝟏
𝑺𝒘 = ∑ 𝑾𝒏
𝒏
𝒊=𝟏

Gdzie:
Sw – wskaźnik syntetyczny,
Wn – wskaźnik znormalizowany,
n – liczba wskaźników w danej sferze

Analiza wskaźników syntetycznych we wszystkich sferach umożliwia porównanie jego wartości dla
danej jednostki analitycznej. Wysokie wartości wskaźnika syntetycznego w każdej sferze świadczą o
jego dużym poziomie degradacji. Następnym krokiem jest zsumowanie wartości ze wszystkich sfer –
wyliczenie wskaźnika sumarycznego.
Jako obszar zdegradowany wskazuje się wszystkie jednostki analityczne, które mają wartość dodatnią
w sferze społecznej oraz dodatkowo co najmniej w jednej z pozostałych sfer.
W celu wyznaczenia obszaru rewitalizacji przeprowadzono powyższą analizę na poziomie ulic dla
sołectw określonych jako zdegradowane. W procesie wyznaczania obszaru rewitalizacji zachowano
zasadę, aby obszar rewitalizacji nie był większy niż 20% powierzchni gminy oraz nie obejmował więcej
niż 30% mieszkańców.
Do wyznaczenia obszaru rewitalizacji użyto następujących wskaźników:
sfera społeczna:
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liczba bezrobotnych na 100 mieszkańców w 2015 r.,



liczba bezrobotnych bez wykształcenia średniego na 100 mieszkańców w 2015 r.,



liczba osób pobierających zasiłek celowy na 100 mieszkańców w 2015 r.,



liczba osób pobierających zasiłek celowy specjalny na 100 mieszkańców w 2015 r.,



liczba osób pobierających zasiłek okresowy na 100 mieszkańców w 2015 r.,



liczba osób pobierających zasiłek na żywienie w szkole na 100 mieszkańców w 2015 r.,



liczba osób pobierających zasiłek na żywienie w domu na 100 mieszkańców w 2015 r.,



liczba osób pobierających zasiłek stały na 100 mieszkańców w 2015 r.,



liczba osób pobierających zasiłek z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców w 2015 r.,



liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych na 100 mieszkańców w 2015 r.,



liczba osób pobierających zasiłek dla niepełnosprawnych na 100 mieszkańców w 2015 r.,



liczba osób pobierających zasiłek z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby na 100
mieszkańców w 2015 r.,



liczba osób pobierających zasiłek z potrzeby ochrony wielodzietności lub macierzyństwa
wielodzietnego na 100 mieszkańców w 2015 r.,



liczba osób pobierających zasiłek z powodu bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych i w prowadzenia gospodarstwa domowego (rodzina niepełna, rodzina
wielodzietna) na 100 mieszkańców w 2015 r.,



liczba osób pobierających zasiłek z powodu alkoholizmu na 100 mieszkańców w 2015 r.,



liczba osób pobierających zasiłek z powodu zdarzenia losowego w 2015 r.,



liczba niebieskich kart na 100 mieszkańców w 2015 r.,

sfera gospodarcza:


liczba jednoosobowych działalności gospodarczych na 1000 ludności w 2015 r.,

sfera środowiskowa


liczba budynków zawierających wyroby azbestowe na 1000 mieszkańców w 2017 r.,

sfera przestrzenno-funkcjonalna:


liczba przyłączy do sieci wodociągowej na 1000 mieszkańców w 2015 r.,

sfera techniczna:


liczba budynków wybudowanych przed 1970 r. na 1000 mieszkańców w 2015 r.

1.2. Zasięgi przestrzenne obszaru zdegradowanego i rewitalizacji wraz z ich
charakterystyką
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Obszar zdegradowany
Wyznaczony obszar obejmuje 47,98% powierzchni całej gminy (24,55 km2) oraz zamieszkiwany jest
przez 4526 mieszkańców, co stanowi 44,25% wszystkich (10229 osób). W skład obszaru
zdegradowanego wchodzą miejscowości Spytkowice i Półwieś. W wyznaczonych miejscowościach
występuje kumulacja problemów w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej i przestrzennofunkcjonalnej.
Obszar rewitalizacji
W związku z tym, że obszar zdegradowany obejmuje więcej niż 20% powierzchni gminy oraz
zamieszkiwany jest przez więcej niż 30% ludności przeprowadzono analizę zawężającą w podziale na
ulice. Dodatkowo uwzględniono wyniki badań ankietowych i konsultacji społecznych.
Na podstawie przyjętej metodyki za obszar rewitalizacji wskazano się ulice, które wykazują dodatnią
wartość wskaźnika w sferze społecznej oraz dodatkowo w jednej ze sfer. Ulicami tymi są:



W Półwsi: Brzozowa, Górna, Kolejowa, Krótka, Leśna, Polna, Św. Floriana, Wąwozowa i Zatorska,
W Spytkowicach: al. Kasztanowa, Brzestowa, Czarnowiejska, Dworska, Górki, Jana Pawła II,
Kanada, Krakowska, Leszczynowa, Nad Kanałem, Nadrzeczna, Podwale, Polna, Rynek, Św.
Bartłomieja, Wzory, Zamkowa i Zielona.

Dodatkowo mając na uwadze skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych, a także specyfikę
prowadzonych działań na obszarze rewitalizacji do obszaru dołącza się obiekty infrastruktury
społecznej położone w bezpośrednim sąsiedztwie ulic zdegradowanych, tj: ZSP w Spytkowicach i SP nr
2 w Spytkowicach, Gminna Biblioteka Publiczna, Ośrodek Zdrowia (ul. Szkolna 1 i 3), Urząd Gminy
Spytkowice, Dom Strażaka w Półwsi.
Wyznaczony obszar obejmuje 3,02% powierzchni gminy i jest zamieszkiwany przez 21,31% (2158
osób) wszystkich mieszkańców gminy (10229 osób).
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Rysunek 1. Granice obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

Źródło: Opracowanie własne
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1.3. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz identyfikacja potencjałów – skala i
charakter potrzeb rewitalizacyjnych
Sfera społeczna
Bezrobocie
Obszar rewitalizacji charakteryzuje się nawarstwieniem problemów w sferze społecznej. Istotnym
problemem na obszarze rewitalizacji jest bezrobocie. W 2015 r., w przeliczeniu na 100 mieszkańców
było 3,2 osoby bezrobotnej przy średniej dla gminy 2,32. Również na obszarze rewitalizacji, w 2015 r.,
była znacznie większa niż w pozostałej części gminy liczba osób bezrobotnych będących w szczególnej
sytuacji życiowej, tj. bez wykształcenia średniego w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Wartość dla
obszaru rewitalizacji była ponad 3-krotnie wyższa (2,50) od wartości dla gminy (0,77).
Tabela 1. Wskaźniki dotyczące bezrobocia w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2015 r.
liczba bezrobotnych na 100
liczba bezrobotnych bez wykształcenia
mieszkańców w 2015 r.
średniego na 100 mieszkańców w 2015 r.
Obszar rewitalizacji
3,20
2,50
Gmina
2,32
0,77
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP

Pomoc społeczna
Trudną sytuację mieszkańców obszaru rewitalizacji obrazują również wskaźniki pochodzące z pomocy
społecznej. Na obszarze rewitalizacji w 2015 r. liczba osób pobierających zasiłek celowy oraz zasiłek
celowy specjalny w przeliczeniu na 100 mieszkańców były wyższe od wartości średniej wskaźnika dla
gminy, odpowiednio 0,02 oraz 0,21.
Tabela 2. Wskaźniki dotyczące osób pobierających zasiłek celowy i celowy specjalny w przeliczeniu na 100
mieszkańców w 2015 r.
liczba osób pobierających zasiłek
liczba osób pobierających zasiłek celowy
celowy na 100 mieszkańców w 2015 r.
specjalny na 100 mieszkańców w 2015 r.
Obszar rewitalizacji
0,88
0,88
Gmina
0,86
0,67
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS

Również liczba osób pobierających zasiłek z powodu ubóstwa w przeliczeniu na 100 mieszkańców w
2015 r. była znacznie wyższa niż średnia dla gminy (wartość dla obszaru 1,58, dla gminy 0,90). Kolejnym
wskaźnikiem, który wypada gorzej niż średnia dla gminy jest liczba osób pobierających zasiłek dla
bezrobotnych na 100 mieszkańców w 2015 r. Wartość dla obszaru rewitalizacji wynosi 0.93, z kolei dla
całej gminy 0,57.
Tabela 3. Wskaźniki dotyczące osób pobierających zasiłek z powodu ubóstwa i bezrobocia w przeliczeniu na
100 mieszkańców w 2015 r.
liczba osób pobierających zasiłek z
liczba osób pobierających zasiłek dla
powodu ubóstwa na 100
bezrobotnych na 100 mieszkańców w 2015 r.
mieszkańców w 2015 r.
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Obszar rewitalizacji
1,58
Gmina
0,90
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS

0,93
0,57

Ważnym wskaźnikiem wskazującym na degradację społeczną jest wskaźnik liczby osób korzystających
z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 mieszkańców gminy oraz
wskaźnik osób pobierających zasiłek z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby na 100 mieszkańców.
W 2015 r. liczba osób pobierających zasiłek dla niepełnosprawnych na 100 mieszkańców była znaczenie
wyższa na obszarze rewitalizacji (1,58) niż średnia dla gminy (0,65). Również liczba osób pobierających
zasiłek z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby na 100 mieszkańców w 2015 r. była znacznie na
obszarze rewitalizacji była znacznie wyższa niż średnia dla gminy i wynosiła 1,53 przy średniej dla gminy
0,68. Wskaźniki te po części świadczą również o stanie zdrowia społeczeństwa.
Tabela 4. Wskaźniki dotyczące osób pobierających zasiłek z powodu niepełnosprawności i długotrwałej lub
ciężkiej choroby w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2015 r.
liczba osób pobierających zasiłek
liczba osób pobierających zasiłek z powodu
dla niepełnosprawnych na 100
długotrwałej lub ciężkiej choroby na 100
mieszkańców w 2015 r.
mieszkańców w 2015 r.
Obszar rewitalizacji
1,58
1,53
Gmina
0,65
0,68
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS

Niekorzystne wartości występują również wskaźniki dotyczące liczby osób pobierających zasiłek z
potrzeby ochrony wielodzietności lub macierzyństwa wielodzietnego oraz liczby osób pobierających
zasiłek z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzenia gospodarstwa
domowego (rodzina niepełna, rodzina wielodzietna) na 100 mieszkańców.
Tabela 5. Wskaźniki dotyczące osób pobierających zasiłek z powodu potrzeby ochrony wielodzietności lub
macierzyństwa wielodzietnego i długotrwałej lub ciężkiej choroby oraz z powodu bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzenia gospodarstwa domowego (rodzina niepełna, rodzina
wielodzietna) w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2015 r.
liczba osób pobierających
liczba osób pobierających zasiłek z powodu
zasiłek z potrzeby ochrony
bezradności w sprawach opiekuńczowielodzietności lub
wychowawczych i w prowadzenia gospodarstwa
macierzyństwa wielodzietnego domowego (rodzina niepełna, rodzina
na 100 mieszkańców w 2015 r. wielodzietna) na 100 mieszkańców w 2015 r.
Obszar rewitalizacji
0,51
0,37
Gmina
0,24
0,29
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS

Kolejne wskaźniki świadczące o degradacji w sferze społecznej to liczba osób pobierających zasiłek
z powodu zdarzenia losowego oraz liczba niebieskich kart na 100 mieszkańców. Wskaźniki te
przyjmują prawie dwukrotnie wyższe wartości niż średnia dla gminy.
Tabela 6. Wskaźniki dotyczące osób pobierających zasiłek z powodu zdarzenia losowego oraz liczba niebieskich
kart w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2015 r.
liczba osób pobierających zasiłek z
liczba niebieskich kart na 100
powodu zdarzenia losowego w 2015 r.
mieszkańców w 2015 r.
na 100 mieszkańców
Obszar rewitalizacji
0,05
0,56
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Gmina
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS

0,03

0,32

Pozostałe sfery
Na podstawie analizy danych ilościowych wynika, że sytuacja kryzysowa występuje również w sferze
środowiskowej i technicznej. Świadczą o tym wartości następujących wskaźników: liczba budynków
zawierających wyroby azbestowe na 1000 mieszkańców w 2017 r oraz liczba budynków
wybudowanych przed 1970 r. na 1000 mieszkańców w 2015 r.
Tabela 7. Wskaźniki dotyczące liczby budynków zawierających wyroby azbestowe na 1000 mieszkańców w
2017 r. oraz liczby budynków wybudowanych przed 1970 r. na 1000 mieszkańców w 2015 r.
liczba budynków zawierających wyroby
liczba budynków wybudowanych
azbestowe na 1000 mieszkańców w 2017
przed 1970 r. na 1000 mieszkańców w
r.
2015 r.
Obszar rewitalizacji
13,11
11,86
Gmina
12,73
11,64
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS

Jak wynika z przeprowadzonego badania społecznego mieszkańcy jako główny potencjał rozwojowy
gminy wskazali było przede wszystkim jej położenie geograficzne. Znaczące odsetki osób dostrzegały
ponadto znaczenie atrakcyjności środowiska naturalnego, a także kapitału ludzkiego. Jednocześnie
dużym potencjałem rozwojowym obszaru rewitalizacji w gminie Spytkowice są niezagospodarowane
tereny. W procesie diagnozowania wyszło również, iż niezwykle ważna jest tożsamość mieszkańców z
miejscem zamieszkania oraz więzi pomiędzy mieszkańcami.
Podsumowując w gminie Spytkowice niezbędne jest przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych, które
pozwolą na zniwelowanie zjawisk kryzysowych. Przede wszystkim niezbędna jest aktywizacja
mieszkańców obszaru, zwłaszcza osób, które są narażone na wykluczenie bądź już wykluczone
społecznie. Brak przeciwdziałania temu zjawisku będzie powodował alienację i rozwarstwianie się
społeczeństwa, co w konsekwencji spowoduje nawarstwianie się zjawisk kryzysowych. Oprócz działań
aktywizujących ww. osoby należy również zapewnić odpowiednia ofertę dla dzieci i młodzieży, która
pozwoli na zagospodarowanie ich czasu wolnego. Przedstawienie atrakcyjnej oferty spowoduje, iż
dzieci i młodzież nie będą uciekały w zachowania patologiczne.
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2. Opis powiązań GPR z dokumentami strategicznymi i planistycznymi Gminy
Spytkowice
Spójność GPR z pozostałymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi jest obowiązkiem
formalnym. Zagwarantowanie zgodności zapisów wszystkich dokumentów na podstawie, których
samorząd lokalny prowadzi politykę stanowi również fundament zrównoważonego rozwoju gminy.
Dokonanie porównania GPR ze strategią rozwoju gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowywania przestrzennego gminy nie było niemożliwe ze względu na brak aktualnego
dokumentu.
Poniżej dokonano oceny zbieżności GPR z Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych
na terenie Gminy Spytkowice na lata 2011 – 2020.
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Spytkowice na lata
2011 – 2020
Dokument Strategii został przyjęty uchwałą nr IV / 11 /10 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 grudnia
2010 roku. Zmiana dokumentu nastąpiła uchwałą nr XII/95/15 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27
listopada 2015 r.
W Strategii zdiagnozowano problemy społeczne gminy oraz wyznaczono kierunki działań na rzecz
eliminacji niekorzystnych zjawisk społecznych, uwzględniające kluczowe kwestie społeczne do
rozwiązania. Strategia opiera się podobnie jak GPR na wzmocnieniu aktywnych postaw wśród
mieszkańców zagrożonych marginalizacją społeczną.
Kierunki działań GPR są zbieżne z zapisami Strategii w zakresie realizacji poniżej przestawionych celów.
Tabela 8. Powiązanie kierunków GPR z celami SRPS
Kierunki działań GPR
1.1. Wspieranie aktywizacji i integracja
mieszkańców obszaru rewitalizacji
1.2. Zwiększenie aktywizacji osób bezrobotnych

1.3. Wdrożenie programów wsparcia dla osób
zagrożonych marginalizacją społeczną

Cele Strategii
1.2.4.Pomoc w usamodzielnieniu się osób i rodzin
dysfunkcyjnych oraz ich integracji ze środowiskiem
lokalnym.
2.2.1. Działania podejmowane w celu
mobilizowania podopiecznych do poszukiwania
zatrudnienia i usamodzielnienia się.
1.2.3.Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
osób i rodzin dotkniętych problemami społecznymi.
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3. Opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji
Wizja jest definiowana jako pożądany obraz rzeczywistości. Wizję obszaru po przeprowadzeniu
rewitalizacji stanowi opis jego wizerunku w przyszłości, przy założeniu wystąpienia korzystnych
uwarunkowań. Realizacja wizji jest osiągana poprzez wdrażanie działań zapisanych w GPR. Wizja
powinna mieć charakter motywujący i uwzględniać lokalne uwarunkowania oraz wskazywać na
kluczowy kierunek zmian na obszarze rewitalizacji.

Wizja obszaru rewitalizacji Gminy Spytkowice po realizacji przedsięwzięć:
Obszar wysokiej jakości życia, gdzie stworzono odpowiednie warunki do integracji mieszkańców i
zaspokajania ich potrzeb. Po podjęciu działań rewitalizacyjnych nastąpiła aktywizacja lokalnej
społeczności i zmniejszenie skali problemu bezrobocia i wykluczenia społecznego.
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminnej przyczyniła się do zwiększenia ładu przestrzennego
i estetyki gminy oraz bezpieczeństwa użytkowników. Dzięki budowie i unowocześnieniu obiektów
sportowych i turystyczno-rekreacyjnych oraz stworzeniu atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego
zwiększyła się liczba mieszkańców wybierających aktywne formy wypoczynku.
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4. Cele rewitalizacji i kierunki działań
Generalny kierunek zmian na obszarze rewitalizacji, jaki wyznacza wizja jest realizowany w oparciu o
cele rewitalizacji. Cele rewitalizacji GPR opracowano na podstawie zidentyfikowanych w diagnozie
problemów oraz skali potrzeb rewitalizacyjnych. W ramach celów sformułowano szczegółowe kierunki
działań. Na poniższym schemacie przedstawiono strukturę GPR.
Rysunek 2. Struktura rezultatów GPR

Wizja
Cele rewitalizacji
Kierunki działań
Cele rewitalizacji określają postępy w procesie rewitalizacji w długiej perspektywie czasu. Warunkiem
osiągniecia celów rewitalizacji jest realizacja kierunków działań, które stanowią uszczegółowienie
celów.
W poniższej tabeli przedstawiono wyznaczone cele rewitalizacji wraz z kierunkami działań oraz
odniesieniem, których sfer dotyczą.
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Tabela 9. Cele rewitalizacji i kierunki działań oraz wskazanie wpływu na poszczególne sfery
Sfera gospodarcza
Cel rewitalizacji
1.Wyższy standard
życia mieszkańców
obszaru rewitalizacji

Kierunki działań

Sfera społeczna

1.1. Wspieranie aktywizacji i integracja
mieszkańców obszaru rewitalizacji

x
x

1.2. Zwiększenie aktywizacji osób
bezrobotnych

2.Funkcjonalność i
atrakcyjność
przestrzeni obszaru
rewitalizacji

Sfera
przestrzennofunkcjonalna

Sfera
środowiskowa

Sfera
techniczna

x

1.3. Wdrożenie programów wsparcia
dla osób zagrożonych marginalizacją
społeczną

x

1.4. Rozszerzenie oferty sportowej i
rekreacyjnej

x
x

x

2.1. Stworzenie i rozbudowa strefy
rekreacji i wypoczynku

x
x

2.2. Rozbudowa i modernizacja
obiektów sportowo-rekreacyjnych

x

x

x

2.3 Zwiększenie estetyki i
bezpieczeństwa obiektów na obszarze
rewitalizacji

x

x

x

x
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5. Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Poniżej przedstawiono listę przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zostały złożone w trakcie naboru w
okresie 2-10 listopada 2017 r.
Przedsięwzięcia rewitalizacyjnych możliwe będzie zmniejszenie skali zdiagnozowanych problemów
występujących na obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, środowiskowej i technicznej oraz
wykorzystanie istniejących potencjałów.
Tytuł przedsięwzięcia
Opracowanie i realizacja oferty cyklicznych zajęć sportowych i rekreacyjnych na nowych oświetlonych
wyposażonych w urządzenia małej architektury boiskach i bieżni oraz zwiększenie dostępu do placu zabaw
Opis przedsięwzięcia
Opis stanu istniejącego: Operacja polega na przeprowadzeniu zagospodarowaniu terenu zielonego oraz
istniejącego placu zabaw obok ZSP w Spytkowicach. Teren ten jest częściowo nie używany, a częściowo
wykorzystywany jako boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej. Niestety teren ten w przypadku
niekorzystnych warunków atmosferycznych nie może być wykorzystywany do prowadzenia zajęć sportowych
i rekreacyjnych. Również istniejący plac zabaw nie może być w pełni wykorzystywany ze względu na fakt, że
część urządzeń jest w złym stanie technicznym, co ogranicza możliwości korzystania z nich. Plac zabaw posiada
nawierzchnię trawiastą, która po dłuższych opadach deszczu również ogranicza możliwości korzystania z
infrastruktury rekreacyjnej, poprzez ograniczenie dostępu do niej.
Cel przedsięwzięcia: Przeprowadzenie prac związanych z budową obiektu pozwoli na lepsze jego
wykorzystanie, poprawę warunków użytkowania oraz przyczyni się do rozwoju infrastruktury sportoworekreacyjnej na terenie Gminy Spytkowice. Ponadto obiekt poszerzy ofertę przemysłu czasu wolnego i
rekreacyjną na terenie gminy. Poprzez budowę obiektu powstanie nowa infrastruktura sportowo-rekreacyjna,
która umożliwi spędzanie czasu wolnego w aktywny sposób, co przyczyni się do poprawy stanu zdrowia dzieci
i młodzieży oraz zachęci je do aktywności fizycznej. Powstała infrastruktura będzie stanowiła alternatywną
formę spędzania czasu wolnego przez całe rodziny.
Zakres planowanych działań:
W ramach realizacji operacji zaplanowano wykonanie:
- robót rozbiórkowych,
- boiska do piłki nożnej o wymiarach 58x30m,
- boiska do piłki ręcznej o wymiarach 37x19m,
- boiska do piłki siatkowej o wymiarach 18x9m,
- boiska do koszykówki o wymiarach 30x17m,
- kortu do tenisa ziemnego o wymiarach 36,57x18,29m,
- bieżni trzy torowej z przejściem w skok w dal,
- piłko chwytów o wysokości 6m,
- ogrodzenia o wysokości 1,6m,
- oświetlenia boisk,
- kanalizacji deszczowej i odwodnienia,
- placu zabaw,
- siłowni zewnętrznej,
- małej architektury
- ciągów komunikacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu.
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W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przeprowadzanie cyklicznych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla
różnych grup uczestników.
Prognozowane rezultaty
Sposób oceny i miary
liczba
wybudowanych
obiektów
służących liczba zmodernizowanych obiektów służących
społeczności lokalnej – 1 szt.
społeczności lokalnej – na podstawie protokołu
odbioru, kosztorysu powykonawczego
liczba osób korzystających ze zmodernizowanych
liczba osób korzystających ze
obiektów – 500 osób
zmodernizowanych obiektów – listy obecności
na zajęciach, dokumentacja fotograficzna z
imprez, listy uczestników imprez.;
Lokalizacja zadania/przedsięwzięcia:
Spytkowice, ul. Szkolna 14, Działka nr ew. 738/72, 738/70, 738/105, 738/106, 738/15
Powiązanie z celami rewitalizacji:
Odpowiedzialność do realizacji:
Szacunkowy termin realizacji
Gmina Spytkowice
03.2019 - 12.2022
Partnerzy w realizacji:
Szacunkowy koszt realizacji
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
1 820 000,00 zł
Potencjalne źródła finansowania:
Środki publiczne/fundusze europejskie
Budżet gminy

Tytuł przedsięwzięcia
Rozbudowa i przebudowa istniejącej strefy rekreacyjnej w celu utworzenia Centrum Rekreacyjnego
Opis przedsięwzięcia
Opis stanu istniejącego: Operacja polega na przeprowadzeniu przebudowy i rozbudowy istniejącej strefy
rekreacyjnej, pełniących funkcję rekreacyjno-turystyczną, zlokalizowanej przy ul. Wiślanej w Spytkowicach.
Obecnie obiekt jest w złym stanie technicznym, który znacznie ogranicza możliwość korzystania z niego
uniemożliwia organizację działań turystyczno-rekreacyjnych i promocyjnych propagujących dziedzictwo
regionu, aktywny wypoczynek i zagospodarowanie czasu wolnego. Ponadto ze względu na zły stan techniczny
urządzeń rekreacyjnych, korzystanie z nich jest utrudnione i brak jest możliwości pełnego wykorzystania
obiektu. Również istniejąca infrastruktura sportowa w postaci boiska wielofunkcyjnego jest w złym stanie
technicznym i posiada nawierzchnię asfaltową, która jest nawierzchnią urazogenną. Obiekt nie posiada
również należytego oświetlenia i odwodnienia, co znacznie ogranicza korzystanie z niego po zmroku i po
opadach deszczu.
Cel przedsięwzięcia: Przeprowadzenie prac związanych z przebudową i rozbudową obiektu pozwoli na lepsze
jego wykorzystanie, poprawę warunków użytkowania oraz przyczyni się do rozwoju infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Spytkowice. Ponadto zmodernizowany obiekt poszerzy ofertę
przemysłu czasu wolnego i rekreacyjną na terenie gminy. Poprzez przebudowę rozbudowę obiektu powstanie
nowa infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, gdyż w ramach realizacji operacji powstanie infrastruktura
towarzysząca w postaci miejsca wypoczynkowego, która może być wykorzystywana przez turystów i osoby
zwiedzające region i korzystające z tras rowerowych przebiegających w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu. W
ramach realizacji operacji zaplanowano wykonanie:
- robót rozbiórkowych, w ramach których zaplanowano m.in.: rozbiórkę i utylizację urządzeń placu zabaw (1
komplet);
- boiska wielofunkcyjnego, w ramach którego zaplanowano wykonanie m.in.: przygotowanie podłoża
bitumicznego (576 m2), wykonanie korytowania (348m2), ułożenie obrzeży betonowych (128m), wykonanie
warstwy odsączającej (348m2), osadzenie elementów stalowych (8 szt.), wzmocnienie podłoża gruntowego
geosiatkami i geowłókninami ( 348m2), podbudowy z kruszyw ( 348m2), wykonanie warstwy poliuretanowej
(348m2);
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- wyposażenie boiska, w ramach tego etapu zaplanowano dostawę i montaż elementów stanowiących
wyposażenie boiska (bramki do piłki ręcznej, kosze, słupki do siatkówki) – 1 komplet;
- plac zabaw, w ramach którego zaplanowano m.in.: korytowanie (304,34m2), ułożenie obrzeży betonowych
(95m), wykonanie warstwy odsączającej (304,34m2), wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i
geowłókninami ( 304,34m2), podbudowy z kruszyw ( 304,34m2), montaż nawierzchni bezpiecznych
(304,34m2);
- urządzenia placu zabaw, w ramach tego etapu prac zaplanowano dostawę 10 szt. urządzeń zabawoworekreacyjnych oraz 1 szt. tablicy z regulaminem;
- nawierzchnia utwardzona komunikacji i siłowni plenerowej obejmuje wykonanie korytowań (218,84m2),
ułożenie obrzeży betonowych (48m), separację warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłóknina
(218,84m2), wykonanie podbudowy z kruszyw ( 218,84m2) i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
(218,84m2);
- urządzenia siłowni plenerowej, w ramach tego etapu zaplanowano dostawę i montaż urządzeń do ćwiczeń
(5 szt.);
- piłkochwyty – zakres prac dotyczy wykonania ogrodzeń wewnętrznych z siatki na słupkach stalowych (128m)
oraz wykonanie 1 szt. bramy stalowej i 1 szt. bramki;
- kanalizacja deszczowa, w ramach której zaplanowano wykonanie m.in.: wykonanie robót ziemnych
(22,68m3), wykonanie kanałów z rur Ø160mm (42m), wykonanie kanałów z rur Ø 315-425mm (3m), ułożenie
65m ścieków z elementów betonowych;
- oświetlenie elektryczne, w ramach którego zaplanowano wykonanie m.in.: montaż 2 szt. rozdzielnic
elektrycznych, dostawę i montaż 4 szt. słupów elektrycznych, montaż 8 szt. opraw oświetleniowych i ułożenie
115 m kabla elektrycznego;
- mała architektura – w ramach tego etapu zaplanowano dostawę i montaż: 6 szt. ławek z oparciami, 6 szt.
ławek, 3 szt. koszy na śmieci, 3 szt. stolików oraz ośmiomiejscowego parkingu rowerowego (1szt);
- zagospodarowanie terenu obejmuje dowóz ziemi urodzajnej wraz z rozplantowaniem (40m3), wysianie
mieszanek traw (135m2).
Zakres planowanych działań: W ramach realizacji operacji zaplanowano wykonanie:
- robót rozbiórkowych,
- wykonanie boiska wielofunkcyjnego,
- wyposażenie boiska,
- wykonanie placu zabaw,
- urządzenia placu zabaw,
- wykonanie nawierzchni utwardzonych komunikacji i siłowni plenerowej,
- urządzenie siłowni plenerowej,
- wykonania ogrodzeń wewnętrznych,
- kanalizacji deszczowej,
- oświetlenia elektrycznego,
- montaż małej architektury,
- zagospodarowanie terenu .
Prognozowane rezultaty
Sposób oceny i miary
liczba
zmodernizowanych
obiektów
służących liczba zmodernizowanych obiektów służących
społeczności lokalnej – 1 szt.
społeczności lokalnej – na podstawie protokołu
odbioru, kosztorysu powykonawczego;
liczba osób korzystających ze zmodernizowanych liczba osób korzystających ze
obiektów – 250 osób
zmodernizowanych obiektów – listy obecności
na zajęciach, dokumentacja fotograficzna z
imprez, listy uczestników imprez.
Lokalizacja zadania/przedsięwzięcia:
Spytkowice, ul. Wiślana 53
Działka nr ew. 4885/22
Powiązanie z celami rewitalizacji:
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Odpowiedzialność do realizacji:
Gmina Spytkowice
Partnerzy w realizacji:
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach
Potencjalne źródła finansowania:
Środki publiczne/fundusze europejskie
Budżet gminy (np.: dotacje, budżet obywatelski)

Szacunkowy termin realizacji
04.2018 -09.2018
Szacunkowy koszt realizacji
670 000,00 zł

Tytuł przedsięwzięcia
Działania społeczne dla społeczności lokalnej pozwalające na rozwijanie zainteresowań tenisem stołowym
Opis przedsięwzięcia
Opis stanu istniejącego: W Gminie Spytkowice od 3 lat działa Stowarzyszenie po nazwą Klub Tenisa Stołowego
„Victoria Spytkowice” W roku 2017 pojawiło się ogromne zainteresowanie ping-pongiem w szczególności
wśród dzieci i młodzieży. W związku z brakiem środków finansowych na prowadzenie treningów przez trenera
byliśmy zmuszeni do odmowy przyjmowania nowych chętnych osób, które pragnęły rozwijać swoje
zainteresowanie tenisem stołowym.
Cel przedsięwzięcia: Działania społeczne odnoszące się do społeczności lokalnej pozwalające na rozwijanie
zainteresowań tenisem stołowym mają na celu zapewnienie równego dostępu dla wszystkich osób chętnych
do uprawiania tego sportu. treningi pozwolą na realizację hobby i wspólną integrację społeczności lokalnej. W
zajęcia sportowe dzieci angażują się i pomagają także ich rodzice, co pozwala na wspólne spędzanie czasu
wielu rodzin.
Zakres planowanych działań: Prowadzenie treningów tenisa stołowego przez kwalifikowanego trenera dla
dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych mają na celu poprawę umiejętności gry, podniesienie jego poziomu w
gminie Spytkowice i wyrównanie szans w rozgrywkach z innymi gminami.
Prognozowane rezultaty
Sposób oceny i miary
Planowane jest prowadzenie 2-3 treningów
Protokoły i listy obecności z
tygodniowo przez okres 9 miesięcy w roku (wyłącza
przeprowadzonych treningów
się okres letni, który ze względu na wysokie
temperatury nie sprzyja grze w tenisa stołowego) dla
grupy co najmniej 10 osób poniżej 18 roku życia.
treningi planowane są od 2018 do 2022 roku.
Lokalizacja zadania/przedsięwzięcia:
ZSP w Spytkowicach, ul. Szkolna 14
Powiązanie z celami rewitalizacji:
Odpowiedzialność do realizacji:
Klub Tenisa Stołowego „Victoria Spytkowice”

Szacunkowy termin realizacji
2018-2022

Partnerzy w realizacji:

Szacunkowy koszt realizacji
42 500zł

Potencjalne źródła finansowania:
Środki prywatne
Budżet gminy

Tytuł przedsięwzięcia
Adaptacja budynku byłego biurowca na hostel dla obsługi turystycznej Doliny Karpia
Opis przedsięwzięcia
Opis stanu istniejącego: Jest to budynek po byłym Gospodarstwie Rolnym. Budynek biurowy jest w złym
stanie technicznym jego wygląd szpeci okolice.
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Cel przedsięwzięcia: remont polega na adaptacji byłego biurowca na hostel dla obsługi turystycznej Doliny
Karpia oraz dla pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach znajdujących się w okolicy. W hostelu
znajdzie zatrudnienie ok. 6 do 8 osób z tereny Gminy, co spowoduje spadek bezrobocia na tym terenie oraz
aktywizację zawodową ludzi z tego terenu podatki dla Gminy.
Zakres planowanych działań: Wymiana przegniłego i przeciekającego dachu. Ocieplenie budynku,
wykonanie estetycznej elewacji. Wykonanie zagospodarowania terenu, drogi, place, ogrodzenie.
Prognozowane rezultaty
Sposób oceny i miary
Liczba osób zatrudnionych z obszary rewitalizacji - 8

umowy o pracę

Listy obecności pracowników

protokoły odbioru budynku
Operaty podwykonawcze
Lokalizacja zadania/przedsięwzięcia:
Spytkowice ul. Wadowicka 20, działka nr 1700/76
Powiązanie z celami rewitalizacji:
Odpowiedzialność do realizacji:
HAARD Sp. z o. o.
34-116 Spytkowice
Partnerzy w realizacji:
Potencjalne źródła finansowania:
Środki prywatne
Środki publiczne/fundusze europejskie
Budżet gminy (np.: dotacje, budżet obywatelski)

Szacunkowy termin realizacji
2017-2018
Szacunkowy koszt realizacji
6 100 000 zł

Tytuł przedsięwzięcia
JesteśMY aktywnie – Interwencyjno- profilaktyczny program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym
Opis przedsięwzięcia
Opis stanu istniejącego: Na wyznaczonym obszarze zdiagnozowany został problem dużej liczby osób
długotrwale bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej, w tym z powodu ubóstwa i bezrobocia.
Identyfikacja ww. problemów wymaga dalszej pogłębionej diagnozy wszystkich rodzin i ich członków, w
których te zjawiska występują. Wymienione stany dysfunkcyjne powodują, iż kryzysy te pogłębiają się. Dlatego
też należy podjąć dalsze kompleksowe diagnozowanie sytuacji rodzin dotkniętych problemami. Aby działania
te były skuteczne należy podjąć rozwiązywania o charakterze kompleksowym, które zidentyfikują kryzysy w
rodzinach dotkniętych dysfunkcjami. Będzie wymagało to uczestnictwa możliwie wszystkich członków rodziny,
których dotyczy dany problem oraz jednostek wspierających np. psychologów, pedagogów, pracowników
socjalnych w szczególności asystentów rodziny. Jednocześnie, aby ww. działania były możliwe niezbędna jest
poprawa stanu infrastruktury i utworzenie/rozwój miejsc integracji (przedsięwzięcia komplementarne:
Opracowanie i realizacja oferty działań rekreacyjnych i wzmocnienie tożsamości mieszkańców z obszarem
rewitalizacji poprzez propagowanie dziedzictwa tego obszaru oraz aktywny wypoczynek dla mieszkańców w
tym uprawiających turystykę rowerową w nowoutworzonym Centrum Rekreacyjnym na bazie istniejącej
strefy rekreacyjnej w zlokalizowanej przy ul. Wiślanej w Spytkowicach)
Cel przedsięwzięcia: Projekt ma na celu:
 kompleksowe wsparcie rodzin, a tym samym pozostawienie dzieci i młodzieży w środowisku
zamieszkania.
 stworzenie przyjaznych warunków do umacniania instytucji i etosu rodziny,
 zwiększenie poziomu integracji mieszkańców (powiązanie z przedsięwzięciem Opracowanie i
realizacja oferty działań rekreacyjnych i wzmocnienie tożsamości mieszkańców z obszarem
rewitalizacji poprzez propagowanie dziedzictwa tego obszaru oraz aktywny wypoczynek dla
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mieszkańców w tym uprawiających turystykę rowerową w nowoutworzonym Centrum Rekreacyjnym
na bazie istniejącej strefy rekreacyjnej w zlokalizowanej przy ul. Wiślanej w Spytkowicach)
W trakcie realizacji przedsięwzięcia:
 wzmocniona zostanie współpraca z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, a także
z lokalnymi liderami.
 w ramach walki z bezrobociem organizowane będą np. kursy, szkolenia, a także spotkania z
przedsiębiorcami promujące ideę samozatrudnienia,
 promowana będzie idea tworzenia podmiotów ekonomii społecznej i spółdzielni socjalnych,
 prowadzone będą zajęcia edukacyjne i aktywizujące, treningi, konsultacje oraz tworzone będą
grupy wsparcia.
 Realizacja działań interwencyjnych oraz profilaktycznych w konsekwencji przyczyni się
przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Głównymi beneficjentami będą osoby wykluczone,
rodziny zagrożone ubóstwem, osoby bezrobotne.
 Projekt będzie realizowany we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Prowadzenie
działań edukacyjnych pozwoli na podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie dbałości o
wspólną przestrzeń. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom, pozwoli
równocześnie zwiększyć poziom poczucia integracji wśród mieszkańców
Prognozowane rezultaty:
Sposób oceny i miary
Liczba osób objętych wsparciem w ramach
Listy obecności i protokoły z przeprowadzonego
przedsięwzięcia – 20 osób
wsparcia
Liczba zorganizowanych zajęć edukacyjnych i
Protokoły z przeprowadzonych zajęć
aktywizujących, treningów, konsultacji – 5
Rejestr z ośrodka pomocy społecznej
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej, w tym
Rejestr PUP
ze względu na powód bezrobocia i ubóstwa – (-10%)
Stopa bezrobocia – (-5%)
Lokalizacja zadania/przedsięwzięcia:
Obszar rewitalizacji podobszar Spytkowice i Półwieś
Powiązanie z celami rewitalizacji:
Odpowiedzialność do realizacji:
Szacunkowy termin realizacji
Gmina Spytkowice, GOPS
2019-2022
Partnerzy w realizacji:
PUP, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy
Potencjalne źródła finansowania:
Środki prywatne
Środki publiczne/fundusze europejskie
Budżet gminy (np.: dotacje, budżet obywatelski)

Szacunkowy koszt realizacji
180 000 zł
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6. Mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych –
mechanizmy komplementarności
Komplementarność przestrzenna
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji gminy Spytkowice będą
realizowane na obszarze rewitalizacji, celem osiągnięcia jak najskuteczniejszej interwencji i
koncentracji działań rewitalizacyjnych. Charakter działań rewitalizacyjnych został opracowany w
oparciu o zdiagnozowane problemy i potrzeby rewitalizacyjne. Wszystkie prowadzone działania mają
na celu zmniejszenie zjawisk kryzysowych (wykluczenia społecznego, bezrobocia, itd.). Lista została
opracowana w taki sposób, by działania rewitalizacyjne były skierowane w pierwszej kolejności do
mieszkańców obszarów rewitalizacji.
Dzięki kompleksowym działaniom w sferach społecznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej obszar
rewitalizacji będzie mógł rozwijać się w sposób zrównoważony. Obszar rewitalizacji to ścisłe centrum
gminy, które dzięki realizacji GPR stanie się centrum życia społeczno-kulturalnego. Przedstawiona lista
przedsięwzięć wskazuje, że podejmowane zabiegi nie są wybiórczym działaniem, a ich wdrożenie
będzie systemowym działaniem i odpowiedzią na zdiagnozowane problemy występujące na obszarze
rewitalizacji. Dzięki temu problemy zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji będą rozwiązywane
w miejscu ich występowania i nie będą przenoszone na inne tereny gminy.
Komplementarność problemowa
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji wpisują się w założenia
komplementarności problemowej, co oznacza, że koncentrują się na kompleksowym rozwiązywaniu
problemów zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji. Przedstawione działania rewitalizacyjne w
pełni są zgodne ze strategicznymi decyzjami gminy na innych polach (zapisane w Strategii Rozwoju
Gminy), co skutkuje lepszą koordynacją tematyczną i organizacyjną działań wspólnoty samorządowej.
Osiągnięcie zakładanych efektów przyczyni się do zwiększenia spójności obszaru rewitalizacji
i zmniejszenia skali problemów występującym na tym terenie. Przewidziane do realizacji
przedsięwzięcia rewitalizacyjne przyczyniają się do realizacji celów operacyjnych i strategicznych. W
związku z tym, że poszczególne cele powiązane są bezpośrednio z podsystem społecznym i
przestrzennym – jeden projekt może wpisywać się w realizację kilku celów. Poniższa tabela pokazuje
powiązania między celami oraz działaniami Programu Rewitalizacji i projektami rewitalizacyjnymi.
Tabela 10. Powiązanie przedsięwzięć z kierunkami
L.p.
1.

2.

Nazwa przedsięwzięcia
Opracowanie i realizacja oferty cyklicznych
zajęć sportowych i rekreacyjnych na nowych
oświetlonych wyposażonych w urządzenia
małej architektury boiskach i bieżni oraz
zwiększenie dostępu do placu zabaw
Rozbudowa i przebudowa istniejącej strefy
rekreacyjnej w celu utworzenia Centrum
Rekreacyjnego

Kierunek działania
1.4. Rozszerzenie oferty sportowej i rekreacyjnej
2.2. Rozbudowa i modernizacja obiektów sportoworekreacyjnych
2.3 Zwiększenie estetyki i bezpieczeństwa obiektów na
obszarze rewitalizacji
1.4. Rozszerzenie oferty sportowej i rekreacyjnej
2.1. Stworzenie i rozbudowa strefy rekreacji i
wypoczynku
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3.

4.

5.

Działania społeczne dla społeczności
lokalnej pozwalające na rozwijanie
zainteresowań tenisem stołowym
Adaptacja budynku byłego biurowca na
hostel dla obsługi turystycznej Doliny Karpia
JesteśMY aktywnie – Interwencyjnoprofilaktyczny program wsparcia osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym

2.3 Zwiększenie estetyki i bezpieczeństwa obiektów na
obszarze rewitalizacji
1.1. Wspieranie aktywizacji i integracja mieszkańców
obszaru rewitalizacji
1.4. Rozszerzenie oferty sportowej i rekreacyjnej
1.2. Zwiększenie aktywizacji osób bezrobotnych
2.3. Zwiększenie estetyki i bezpieczeństwa obiektów
na obszarze rewitalizacji
1.1. Wspieranie aktywizacji i integracja mieszkańców
obszaru rewitalizacji
1.2. Zwiększenie aktywizacji osób bezrobotnych
1.3. Wdrożenie programów wsparcia dla osób
zagrożonych marginalizacją społeczną

Źródło: Opracowanie własne

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna
Dobra komunikacja, koordynacja oraz wdrożenie zasad wzajemnej współpracy Operatora Programu z
realizatorami przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest kluczem do sukcesu poprawnie przeprowadzonego
procesu rewitalizacji. Współpraca podmiotów zaangażowanych w realizację zadań rewitalizacyjnych
została opisana w rozdziale dotyczącym wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji. W procesie
wdrażania zapisów dokumentu udział będzie brać Komitet Rewitalizacji, który będzie składał się z osób
o zróżnicowanym doświadczeniu, czego wynikiem będzie efekt synergii, wykorzystany do jak
najbardziej efektywnego i sprawnego przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych.
Komplementarność międzyokresowa
Zasada komplementarności międzyokresowej – polega na ocenie działań rewitalizacyjnych
zrealizowanych w latach 2007-2013 oraz na zachowaniu ciągłości programowej. Wybrane do realizacji
działania, chociaż nowe, w pewnej mierze stanowią już podjęte działania i inicjatywy we wcześniejszym
okresie. Poniżej znajduje się wykaz przykładowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz ze źródłami
finansowania.
Tabela 11. Wykaz projektów zrealizowanych w poprzedniej perspektywie w gminie Spytkowice
Nazwa projektu
Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach
Rodzinny Turniej Sołectw
Sukces na talerzu, czyli promocja tradycyjnych potraw poprzez wydanie
książki kucharskiej i zorganizowanie imprezy promocyjnej połączonej z
degustacja potraw
Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez zakup instrumentów oraz
zorganizowanie warsztatów
Źródło: Opracowanie własne

Źródło finansowania
PO KL
EFR
EFR

EFR

Komplementarność źródeł finansowania
Zaangażowanie zróżnicowanych podmiotów i źródeł finansowania jest gwarancją ciągłości projektu, co
oznacza że prowadzone działania rewitalizacyjne będą spójnie i harmonijne wdrażane. Stabilne źródła
finansowania gwarantują przeprowadzenie procesu rewitalizacji kompleksowo, realizując wszystkie
z zapisanych przedsięwzięć, przeciwdziałając selektywnemu, uzależnionemu od źródeł zewnętrznych,
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wdrażania GPR. Zatem w celu jak najefektywniejszych działań należy zagwarantować by środki na
realizację projektów pochodziły z sektora prywatnego, publicznego i pozarządowego. Źródła
finansowania projektów zostały wskazane w opisie przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Priorytetowymi przedsięwzięciami są te, co do których:


procedura pozyskania środków już została rozpoczęta, w trakcie opracowywania GPR



istnieje wysokie prawdopodobieństwo pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych, w tym
środków z programów operacyjnych oraz środków z budżetu Państwa,



możliwe jest wykorzystanie różnego rodzaju zasobów (w postaci zasobów rzeczowych oraz
aktywności różnych podmiotów) dzięki czemu, możliwe jest obniżenie skali niezbędnych
nakładów finansowych.
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7. Szacunkowe ramy finansowe programu rewitalizacji wraz z szacunkowym
wskazaniem środków finansowych
W procesie wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych kluczowa jest dywersyfikacja źródeł
finansowania. Finansowanie z różnych źródeł (komplementarność finansowa) sprawia, że realizacja
przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie efektywna i bezpieczna (zwiększa szanse na powodzenie i pełną
realizację założeń). Dywersyfikacja źródeł finansowania daje możliwość korzystania zarówno z
funduszy komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne mogą być realizowane
przez różnorodne grupy podmiotów tj. przez podmioty z sektora publicznego, prywatnego
i pozarządowego.
Do pierwszego rodzaju źródeł finansowania (tj. komercyjnych) zalicza się przede wszystkim kredyty,
pożyczki, obligacje komunalne. Ponadto wskazuje się, że niektóre działania mogą być wspierane przez
środki własne przedsiębiorstw i innych podmiotów prywatnych i pozarządowych. Na etapie realizacji
zapisów GPR bardzo istotna jest współpraca różnych podmiotów gwarantująca powodzenie
wdrażanych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Wspomniany drugi rodzaj obejmuje źródła niekomercyjne. Wśród nich największe znaczenie mają
środki własne budżetu gminy, fundusze europejskie, środku budżetu Państwa. Należy wspomnieć
o tym, że fundusze europejskie są wyposażone w dedykowane działania, które można wykorzystać
planując i realizując działania rewitalizacyjne.
Poniższa tabela prezentuje podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wraz z wartościami oraz
źródłami finansowania (środki unijne, budżet państwa, środki własne – publiczne lub prywatne).
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Tabela 12. Indykatywne ramy finansowe przedsięwzięć rewitalizacyjnych
W%

Opracowanie i realizacja oferty
cyklicznych zajęć sportowych i
rekreacyjnych na nowych oświetlonych
wyposażonych w urządzenia małej
architektury boiskach i bieżni oraz
zwiększenie dostępu do placu zabaw
Rozbudowa i przebudowa istniejącej
strefy rekreacyjnej w celu utworzenia
Centrum Rekreacyjnego

Działania społeczne dla społeczności
lokalnej pozwalające na rozwijanie
zainteresowań tenisem stołowym
Adaptacja budynku byłego biurowca na
hostel dla obsługi turystycznej Doliny
Karpia
JesteśMY aktywnie – Interwencyjnoprofilaktyczny program wsparcia osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
Suma – przedsięwzięcia podstawowe

Środki UE
(EFS, EFRR,
FS)
85%

W zł

Budżet
Państwa

Środki
własne

Środki UE (EFS,
EFRR, FS)

Budżet
Państwa

Środki własne

0%

15,00%

1 547 000,00 zł

0,00 zł

273 000,00 zł

85%

10%

5%

569 500,00 zł

67 000,00 zł

85%

0%

15%

36 125,00 zł

85%

0%

15%

85%

0%

85,00%

0,76%

Suma

Źródło
finansowania

1 820 000,00 zł

RPO WM 9.2,
budżet gminy

33 500,00 zł

670 000,00 zł

0,00 zł

6 375,00 zł

42 500,00 zł

5 185 000,00 zł

0,00 zł

915 000,00 zł

15%

153 000,00 zł

0,00 zł

27 000,00 zł

RPO WM
11.1, Fundusz
Rozwoju
Kultury
Fizycznej Ministerstwo
Sportu,
budżet gminy
RPO WM 9.2,
środki
prywatne
RPO WM
11.1, środki
prywatne
RPO WM 9.1,
budżet gminy

14,24%

7 490 625,00 zł

67 000,00 zł

1 254 875,00 zł

6 100 000,00 zł

180 000,00 zł

8 812 500,00 zł

Źródło: opracowanie własne
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8. Mechanizmy włączania różnych grup interesariuszy w procesie
rewitalizacji
Poniżej przedstawione zostały działania związane z partycypacją społeczną.

8.1. Etap diagnozy
Badanie społeczne
W dniach 27 czerwca – 10 lipca 2016 roku zrealizowane zostało badanie ankietowe. Metodyka badania
opierała się o wywiady kwestionariuszowe PAPI. Jest to tradycyjna forma badań opartą na
bezpośredniej rozmowie z Respondentem. Ankieterzy przeprowadzali wywiad w oparciu o
kwestionariusz, na którym zapisywane były odpowiedzi. Technika ta umożliwia dotarcie do osób, które
nie korzystają z Internetu. Dodatkowo obecność ankietera wpływa motywująco zarówno na etapie
rekrutacji do badania jak i w trakcie wywiadu (minimalizując ryzyko przerwania badania).
W badaniu wzięło udział 367 osób. Dobór próby do badania PAPI miał charakter reprezentatywny
przedmiotowo (kwotowy) pod względem płci i wieku. Rekrutacja była więc ukierunkowana na to, aby
odsetek osób z poszczególnych grup wyznaczonych przez te dwie cechy odpowiadał ich proporcjom w
populacji wszystkich mieszkańców gminy (według danych BDL GUS). W próbie można więc
zaobserwować niewielką przewagę liczebną kobiet a jeśli chodzi o grupy wieku – osób z kategorii od
24 do 44 lat.
Wyniki badania są dostępne w dokumencie Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i
rewitalizacji, która jest załącznikiem do GPR.
Warsztat diagnostyczny
Dnia 4 października 2016 r. odbyło się spotkanie z interesariuszami rewitalizacji. Celem spotkania było
stworzenie pogłębionej diagnozy obszaru zdegradowanego. W trakcie spotkania przedstawiono
podstawowe informacje na temat rewitalizacji i wskazano podstawowe wnioski ze wstępnej diagnozy
służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w Gminie Spytkowice. W ramach
konsultacji przeprowadzonej z interesariuszami częściowo dokonano pogłębionej diagnozy problemów
w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej i technicznej.
Warsztat diagnostyczny
W dniu 13 grudnia 2016 r. przeprowadzone zostało kolejne spotkanie z interesariuszami rewitalizacji.
Na spotkaniu omówiono aktualny status prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji. Przypomniane
zostały wyniki badania ankietowego. Przedstawiono również wskaźniki użyte we wstępnej diagnozie w
poszczególnych sferach oraz diagnozowanie zjawiska. Na spotkaniu kontynuowano również
pogłębioną diagnozę problemów.
Konsultacje projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji
W okresie od dnia 5 sierpnia 2017 r. do dnia 4 września 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne
projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.
Zbieranie uwag, propozycji i opinii podczas konsultacji odbyło się w formie papierowej i elektronicznej,
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, zbierania uwag ustnych, spotkania konsultacyjnego z
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interesariuszami rewitalizacji. Projekt uchwały, formularz zgłaszania uwag i informacja zostały
zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy w
Spytkowicach oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach 27 lipca 2017 r.
W okresie przeprowadzania konsultacji społecznych złożono 2 formularze konsultacyjne, w których
zgłoszono łącznie 7 uwag, w tym 1 uwagę dotyczącą obszaru zdegradowanego, 4 uwagi dotyczące
obszaru rewitalizacji i 2 inne propozycje dotyczące przedmiotu konsultacji.
Jedyny zgłoszony postulat zmiany granic obszaru zdegradowanego na terenie gminy Spytkowice
dotyczył rozszerzenia obszaru o sołectwo Miejsce.
W ramach propozycji zmian granic obszaru rewitalizacji wnioskowano o ujęcie w obszarze rewitalizacji
działek w miejscowości Spytkowice, na których znajdują się: ZSP w Spytkowicach, Szkoła Podstawowa
Nr 2, Budynki Ośrodka Zdrowia w Spytkowicach, Biblioteka, Urząd Gminy w Spytkowicach (Wiejski Dom
Kultury), działki w miejscowości Półwieś, na której znajduje się Dom Strażaka, obszaru sołectwa
Miejsce o największym natężeniu wskaźnika niekorzystnego (zamieszkiwany przez osoby bezrobotne i
objęte opieką przez GOPS), nieczynnej linii kolejowej 103.
Wnioski zgłoszone w ramach innych propozycji w przedmiocie konsultacji dotyczyły ujęcia obszaru
sołectwa Miejsce ze złą infrastrukturą drogową (ul. Posażnikowa, część ul. Ogrodowej) oraz ujęcia
nadbrzeża Wiślicka wzdłuż drogi Piotra i Pawła.
W ramach konsultacji odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w dniu 18 sierpnia 2017 r.
Uwaga uczestników skoncentrowana była głównie na poznaniu istoty rewitalizacji prowadzonej
zgodnie z ustawą i związanych z tym uwarunkowań dla gminy i mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz
na wynikach wyznaczonych obszarów zdegradowanego i rewitalizacji. Szczególnie dużo uwagi
poświęcono wyjaśnieniu realnych i potencjalnych przyszłych skutków podatkowych dla właścicieli
działek niezabudowanych położonych na planowanym obszarze zdegradowanym i rewitalizacji. W
trakcie spotkania większość czasu poświęcona była odpowiedziom na pytania dotyczące treści
przekazanych w prezentacji. Odpowiedzi na pytania udzielał ekspert Wykonawcy ‒ ResPublic oraz
przedstawiciel Urzędu, zajmujący się GPR. W dalszej części spotkania uczestnicy w swoich opiniach
zgodzili się z głównymi punktami diagnozy, w tym ze wskazanym obszarem zdegradowanym i
rewitalizacji. Na spotkaniu nie zgłoszono wniosków dotyczących zmian projektu Uchwały oraz
wyznaczonego obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.
Połączone posiedzenie Komisji Rady Gminy
W dniu 25 września 2017 r. odbyło się połączone posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu
i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury. Na posiedzeniu analizowano projekt
uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Spytkowice o
raz projekt uchwały o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Spytkowice. Posiedzenie było otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Szczególnie istotnym
tematem poruszonym na posiedzeniu było wyjaśnienie kwestii podatkowych związanych z procesem
rewitalizacji, ważnych dla właścicieli działek położonych na obszarze zdegradowanym i rewitalizacji.

8.2. Etap opracowania GPR
Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych
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Po podjęciu przez Radę Gminy uchwał w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji gminy Spytkowice oraz o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Spytkowice o ogłoszony został otwarty nabór przedsięwzięć. Interesariusze rewitalizacji zostali
poproszeni o zgłaszanie pomysłów na przedsięwzięcia, dzięki którym obszar rewitalizacji zostanie
wyprowadzony z sytuacji kryzysowej. Ogłoszenie o naborze przedsięwzięć zostało zamieszczone w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
oraz
na
portalu
do
konsultacji
społecznych
www.cyfrowademokracja.pl.
Karty przedsięwzięć można było składać korespondencyjnie, bezpośrednio na Dziennik Podawczy
Urzędu Gminy w Spytkowicach, za pomocą poczty elektronicznej lub elektronicznie, wypełniając
formularz nawww.cyfrowademokracja.pl w terminie od 2 do 10 listopada 2017 r.
Podczas procesu naboru wpłynęły 4 karty przedsięwzięć. Wszystkie zgłoszone przedsięwzięcia zostały
wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji.
Zogniskowany wywiad grupowy z interesariuszami rewitalizacji
listopada 2017 r. odbyło się następne w cyklu spotkanie, którego celem było przeprowadzenie
pogłębionej diagnozy na wyznaczonych obszarach rewitalizacji. W trakcie spotkania ponownie
przestawione zostały etapy realizacji GPR, podstawowe informacje na temat rewitalizacji, główne
zidentyfikowane problemy i zjawiska kryzysowe w gminie. Zaprezentowano także obszary
zdegradowane i rewitalizacji. Uczestnicy spotkania wzięli udział w zogniskowanym wywiadzie
grupowym, w którym odpowiadali na pytania o szczegółowe problemy w podobszarach rewitalizacji
oraz o potencjały do wykorzystania w GPR w podobszarach rewitalizacji.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu GPR
W dniach 30 listopada – 30 grudnia 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu GPR.
Do zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej wykorzystano formularz
konsultacyjny przesyłany drogą elektroniczną, korespondencyjną lub dostarczany bezpośrednio na
Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Spytkowicach. Formularz był dostępny również na stronie
www.cyfrowademokracja.pl. Uwagi i wnioski zbierane były także do protokołu w Urzędzie Gminy w
Spytkowicach oraz podczas spotkania informacyjno-konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji w
dniu 1 grudnia 2017 r.
Na spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym zaprezentowano wizję obszaru rewitalizacji, cele
rewitalizacji oraz kierunki działań, przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Przedstawiono również organizację
wdrożenia GPR, system monitorowania i oceny GPR, kryteria oceny GPR i terminy ewaluacji.

8.3. Etap wdrażania i oceny GPR
Wdrażanie, monitoring oraz ocena Gminnego Programu Rewitalizacji będzie realizowana z możliwie
najszerszym udziałem interesariuszy, którzy będą źródłem pełnej informacji o sytuacji społecznogospodarczej oraz o zmianach, które zaszły na podobszarach rewitalizacji. Związane jest to przede
wszystkim z koniecznością powodzenia realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w długookresowej
perspektywie, zwłaszcza w przypadku ograniczenia możliwości finansowania niektórych z nich.
Na powyższym etapie przewidywane są otwarte spotkania z interesariuszami procesu rewitalizacji, a
także sprawozdania partnerów z realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Jednocześnie planowane
jest badanie ankietowe opinii społecznej na temat realizowanych projektów i efektów ich wdrażania.
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9. Struktura zarządzania GPR
Zarządzanie Gminnym Programem Rewitalizacji jest zadaniem trudnym i skomplikowanym. Ma na to
wpływ duża liczba partnerów uczestniczących w jego realizacji oraz multidyscyplinarny charakter
przedsięwzięć, które zostały przewidziane do realizacji.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji zadaniem własnym Miasta
jest m.in. tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji.
Skuteczna realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji będzie prowadzona w oparciu o następujące
zasady:
1. Kompleksowość – realizacja działań i projektów wieloaspektowo, z perspektywy całego miasta;
zasada jest weryfikowana na poziomie Programu, a nie pojedynczych projektów.
2. Koncentracja terytorialna – GPR realizowany jest na wskazanym obszarze kryzysowym, który
charakteryzuje się szczególnymi warunkami w skali Spytkowic. Jednocześnie zachowana jest
koncentracja środków na zadania priorytetowe o największych korzyściach społecznych.
3. Komplementarność – projekty realizowane w ramach różnych działań i priorytetów wzajemnie się
uzupełniają; inwestycje publiczne są realizowane równolegle z projektami wspierającymi i
towarzyszącymi partnerów zewnętrznych.
4. Partnerstwo – do realizacji GPR włączają się partnerzy społeczni, gospodarczy i instytucjonalni.
Warunkiem skutecznego partnerstwa jest otwarta i ciągła komunikacja.
5. Współpraca – współdziałanie wewnątrz komórek i jednostek organizacyjnych GPR, pomiędzy
partnerami publicznymi, społecznymi i prywatnymi; realizacja zasady dotyczy zarówno ustalania
priorytetów, realizacji projektów, jak i mierzenia ich efektów.
6. Stały monitoring realizacji programu rewitalizacji i jego ewaluacja.
Główne strony współpracy przy wdrażaniu Programu Rewitalizacji:
1. Poszczególne referaty Urzędu Gminy w Spytkowicach oraz jego jednostki organizacyjne.
2. Zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych wchodzących w skład obszaru rewitalizacji.
3. Beneficjenci zewnętrzni odpowiadający za realizację projektów rewitalizacyjnych tj. instytucje
kultury, instytucje polityki społecznej, organizacje samorządu gospodarczego, fundacje
i stowarzyszenia, lokalni przedsiębiorcy, parafie, osoby prywatne.
4. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji.
5. Inni interesariusze Gminnego Programu Rewitalizacji.
Głównym celem wdrażania GPR jest budowanie partnerstwa między koordynatorem procesu Urzędem Gminy w Spytkowicach a innymi podmiotami publicznymi oraz prywatnymi i pozarządowymi
działającymi w mieście. Właściwe zarządzanie wdrażaniem wymaga przyjęcia odpowiednich rozwiązań
organizacyjnych prezentowanych poniżej.
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9.1. Organizacja wdrożenia
We wdrożeniu GPR będą brały udział dwa typy podmiotów:


Podmioty wykonawcze, tzn. jednostki odpowiedzialne za realizację poszczególnych przedsięwzięć.



Podmioty zarządzające, tzn. jednostki zarządzające oraz koordynujące wdrażanie całości
programu, które równocześnie prowadzą monitoring oraz ocenę programu.

Wdrażanie i monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji będą realizowane z udziałem szerokiego
grona interesariuszy. Poniżej przedstawiona jest organizacja wdrożenia.
Rysunek 3. Organizacja wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Komitet
Rewitalizacji

Wójt Gminy Spytkowice

System informatyczny,
narzędzia komunikacji
elektronicznej

Operator GPR – Pełnomocnik ds.
Rozwoju, Promocji i Strategii Gminy

Realizacja przedsięwzięć GPR
Projekty
wspólne
zintegrowane,
partnerskie,
hybrydowe,
grantowe

Projekty
partnerów
społecznogospodarczych

Projekty Urzędu
Miejskiego i ich
jednostek
organizacyjnych

Zewnętrzni
eksperci

Społeczność lokalna obszaru rewitalizacji
Odbiorcy produktów i rezultatów GPR
Źródło: opracowanie własne

Organem mającym ustawowe umocowanie do zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji jest
Wójty Gminy Spytkowice, który ustanawia pozostałe elementy organizacyjne struktury zarządzania
wdrożeniem.

9.2. Komitet Rewitalizacji
Komitet Rewitalizacji będzie stanowił forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji
z organami Gminy w zakresie prowadzenia i oceny rewitalizacji. Jednocześnie będzie on pełnił funkcję
opiniodawczo-doradczą dla Wójta Gminy Spytkowice.
Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa Rada Gminy w drodze
uchwały, zapewniając wyłanianie przez interesariuszy ich przedstawicieli. Zasady te będą przyjęte nie
później niż w dniu przyjęcia GPR. Podjęcie uchwały w tej sprawie będzie poprzedzone konsultacjami
społecznymi.
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Wójt Gminy Spytkowice powoła w drodze zarządzenia Komitet Rewitalizacji w terminie nie dłuższym
niż 3 miesiące, licząc od dnia uchwalenia przez Radę Gminy w Spytkowicach zasad wyznaczania składu
oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

9.3. Operator GPR
Operatorem GPR będzie właściwa merytorycznie istniejąca komórka Urzędu Gminy w Spytkowicach –
Pełnomocnik ds. Rozwoju, Promocji i Strategii Gminy. Do zadań i odpowiedzialności Operatora będą
należały:
1. Kontakty i koordynacja działań wszystkich realizatorów projektów.
2. Koordynacja procesu pozyskiwania i analizy danych niezbędnych do przeprowadzenia monitoringu
i ewaluacji na etapie wdrażania GPR.
3. Bieżące informowanie i raportowanie w zakresie prowadzonych działań rewitalizacyjnych.
4. Podejmowanie działań na rzecz włączenia interesariuszy GPR w proces jego wdrażania.
5. Promocja idei rewitalizacji i informowanie społeczności lokalnej o postępach we wdrażaniu GPR.
Do prowadzenia procesu rewitalizacji na etapie jego wdrożenia Operator będzie wykorzystywał system
informatyczny oraz narzędzia komunikacji elektronicznej. System ten pozwoli na gromadzenie,
przetwarzanie i udostępnianie informacji i dokumentów w sposób umożlwiający koordynację działań
wszystkich uczestników wdrożenia oraz systematyczne gromadzenia danych do monitoringu i oceny
GPR.
Sposób wykonywania zadań przez Operatora będzie miał podstawowe znaczenie dla tworzenia
i utrzymania dobrych relacji z partnerami i odbiorcami realizowanych działań rewitalizacyjnych, którzy
mają bezpośredni wpływ na powodzenie wdrażania Programu.

9.4. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Podstawowymi instrumentami wdrażania GPR są przedsięwzięcia główne, które zostały wyłonione w
procesie partycypacji społecznej na etapie programowania.
Zgodnie z art. 21 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. po uchwaleniu Gminnego Programu
Rewitalizacji kluczowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne służące realizacji zadań własnych Gminy będą
niezwłocznie wprowadzone do załącznika uchwały przyjmującej Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy.
Zakłada się, że przedsięwzięcia będą finansowane przez poszczególne podmioty ze sfery publicznej,
prywatnej i pozarządowej – poszczególnych wnioskodawców przedsięwzięć ujętych w programie.
Współfinansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez podmioty z trzech sektorów (publicznego,
prywatnego i pozarządowego) będzie wyrazem partnerstwa. Szczególnym wyrazem tego partnerstwa
będą projekty wspólne.
Partnerstwo może być zawiązane z inicjatywy władz miasta bądź organizacji pozarządowej. Decyzję
o realizacji projektu w partnerstwie z organizacją pozarządową władze Gminy będą podejmowały
w oparciu o spójność działań z celami strategicznymi i listą przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
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Zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 projekty wspólne będą realizowane w ramach
następujących form:


Projekt zintegrowany to co najmniej dwa projekty powiązane ze sobą tematycznie w ramach
wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji, których wybór do dofinansowania
lub realizacja jest koordynowana przez właściwe instytucje. Koordynacja polega w szczególności
na określeniu wzajemnych relacji między projektami w zakresie warunków ich wyboru i oceny lub
postanowień umów o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu.



Projekt partnerski stosowany jest w celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez
instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą
regionalnym programem operacyjnym. Podmioty wchodzące w skład partnerstwa mogą wnosić do
projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe na warunkach określonych
w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.



Projekt hybrydowy polega na wspólnej realizacji projektu przez partnerstwo publiczno-prywatne
utworzone w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnej, którą może być budowa, przebudowa lub
remont obiektu budowlanego lub wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia
podwyższające jego wartość lub użyteczność, połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem
przedmiotem tej inwestycji za wynagrodzeniem.



Projekt grantowy to projekt, którego beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących
osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców. Grantobiorcą jest podmiot publiczny albo
prywatny, inny niż beneficjent projektu grantowego, wybrany w drodze otwartego naboru
ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu grantowego.

Realizacja projektów będzie również finansowana ze środków UE, jak i środków z funduszy celowych.
Zróżnicowanie i zachowanie niezależności źródeł finansowania jest niezbędne w poprawnym
zarządzaniu i realizacji projektów rewitalizacyjnych. Za pozyskiwanie informacji dotyczących
konkursów organizowanych w ramach programów krajowych, RPO Województwa Małopolskiego oraz
przygotowanie wniosków o dofinansowanie i ich realizację będą odpowiadali indywidualnie
poszczególni właściciele (wnioskodawcy) przedsięwzięć, znajdujących się w Gminnym Programie
Rewitalizacji.
Wsparcie ekspertów zewnętrznych w przygotowaniu projektów, dokumentacji oraz wniosków
aplikacyjnych o wspófinansowanie przedsięwzięć z środków zewnętrznych będzie następowało
w drodze nawiązywanej indywidualnie współpracy (na własną odpowiedzialność i własny koszt) przez
poszczególnych właścicieli (wnioskodawców) przedsięwzięć, znajdujących się w GPR.
Planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne obejmują całą perspektywę czasową GPR. Poniżej
prezentowany jest harmonogram realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Tabela 13. Harmonogram realizacji przedsięwzięć
Nazwa przedsięwzięcia

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Opracowanie i realizacja oferty
cyklicznych zajęć sportowych i
rekreacyjnych na nowych
oświetlonych wyposażonych w
urządzenia małej architektury
boiskach i bieżni oraz zwiększenie
dostępu do placu zabaw
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Rozbudowa i przebudowa istniejącej
strefy rekreacyjnej w celu
utworzenia Centrum Rekreacyjnego
Działania społeczne dla społeczności
lokalnej pozwalające na rozwijanie
zainteresowań tenisem stołowym
Adaptacja budynku byłego biurowca
na hostel dla obsługi turystycznej
Doliny Karpia
JesteśMY aktywnie – Interwencyjnoprofilaktyczny program wsparcia
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym
Źródło: opracowanie własne

9.5. Komunikacja
Komunikacja w procesie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji będzie adresowana do
następujących grup interesariuszy:
1. interesariusze zaangażowani w przygotowanie realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
2. mieszkańcy obszaru rewitalizacji,
3. pozostali mieszkańcy Miasta.
Komunikacja z interesariuszami na etapie wdrażania i oceny GPR będzie obejmowała:
1. Spotkania koordynacyjne z podmiotami odpowiedzialnymi za realizację przedsięwzięć
rewitalizacyjnych.
2. Bieżące kontakty osobiste, mailowe i telefoniczne z przedstawicielami
odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

podmiotów

3. Cykliczne otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne z interesariuszami GPR.
Cel spotkań: efektywne zarządzanie przepływem informacji na temat prowadzonych działań
rewitalizacyjnych oraz włączanie interesariuszy
4. Przeprowadzanie badań ankietowych.
Celem badań będzie poznanie opinii mieszkańców na temat dotychczas zrealizowanych projektów
5. Dostęp do informacji będzie zapewniony dzięki aktualizacji strony internetowej oraz BIP Urzędu
Gminy w Spytkowicach.
W grupie interesariuszy zaangażowanych w przygotowanie i realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych
kluczowe działania komunikacyjne będą dotyczyły procesu koordynacji prac wszystkich realizatorów
tych przedsięwzięć. W ramach tej komunikacji będą również pozyskiwane i analizowane dane
niezbędne do przeprowadzenia monitoringu i ewaluacji.

9.6. Koszty zarządzania wdrożeniem GPR
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W procesie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji niezwykle istotne jest określenie kosztów
zarządzania, dlatego też szacunkowe koszty zostały określone poniżej.
Tabela 14. Szacunkowe koszty zarządzania w poszczególnych latach Gminnym Programem Rewitalizacji
w latach 2016-2023
2016
2017
2018
0
0
36000
Źródło: Opracowanie własne

2019
36000

2020
52000

2021
36000

2022
36000

2023
52000

Łącznie
248000

Na koszty zarządzania będą składały się:


bezpośrednie (wynagrodzenie koordynatora/ kierownika projektu lub innej osoby mającej za
zadanie koordynowanie lub zarządzanie projektem, wydatki związane z utworzeniem lub
prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub
odrębnego rachunku bankowego, zakup lub amortyzacja sprzętu lub wartości
niematerialnych i prawnych oraz zakup mebli do zarządzenia projektem, działania
informacyjno-promocyjne związane z realizacją projektu, inne koszty bezpośrednio związane
z realizacją projektu)



pośrednie (koszty zarządu, koszty personelu obsługowego, koszty obsługi księgowej, koszty
utrzymania powierzchni biurowych, opłaty za media, amortyzacja, koszty teleinformatyczne i
usług pocztowych, materiały biurowe, ubezpieczenie, ochrona, koszty utrzymania i obsługi
administracyjnej).
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10.System monitorownaia i oceny GPR
10.1. Monitoring GPR
Monitoring prowadzonego procesu rewitalizacji stanowi procedurę systematycznego rejestrowania
i raportowania postępów procesu rewitalizacji na poziomie powstawania jego założonych produktów.
Obejmuje on monitoring rzeczowy i finansowy.
Monitoring rzeczowy polega na bieżącej inspekcji przeprowadzanych w danym czasie przedsięwzięć,
pozyskiwaniu informacji nt. postępów w ich realizacji, zapewnieniu zgodności z założeniami PR.
Monitoring finansowy obejmuje kontrolę finansowych aspektów inwestycji oraz zapewnia trwałość
osiągniętych rezultatów. Dodatkowym aspektem monitoringu finansowego może być pomoc
partnerom uczestniczącym w rewitalizacji w uzyskaniu informacji nt. możliwych źródeł finansowania
zewnętrznego inwestycji.
Za monitoring i ocenę postępów we wdrażaniu GPR odpowiedzialny będzie Operator. Podstawą
systemu monitoringu i oceny realizacji GPR będą pozyskane dane ilościowe (monitorowanie metodą
ilościową) i jakościowe (monitorowanie metodą jakościową). Dane będą gromadzone na poziomie
poszczególnych jednostek (miejscowości, ulic, punktów adresowych). Umożliwi to przeprowadzanie
analiz i okresowe raportowanie postępu realizacji GPR. Do okresowego monitorowania zmian stanu
obszaru rewitalizacji w poszczególnych jego podobszarach będą wykorzystane te same wskaźniki
ilościowe które były podstawą delimitacji obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.
Do monitorowania GPR został zaprojektowany system wskaźników w oparciu o następujące kryteria:


Mierzalności – wskaźniki powinny być możliwe do zmierzenia na odpowiednio wysokim poziomie
dokładności,



Rzetelności – pomiar wskaźników powinien być dokonywany w sposób obiektywny, za każdym
razem na tych samych zasadach,



Trafności – wskaźniki powinny odzwierciedlać rzeczywisty poziom realizacji celów, a więc
być dobrane tak, aby odzwierciedlać rzeczywiste wyniki działań,



Dostępności – wskaźniki powinny być dostępne dla osób lub instytucji dokonujących ewaluacji, ich
pozyskanie powinno być proste i nie wymagać nadmiernych nakładów finansowych ani czasowych.

Zastosowane zostaną wskaźniki produktu, które będą mierzyły materialne, konkretne efekty
podejmowanych działań w ramach realizacji zapisów dokumentu (co oznacza, że poziom wyjściowych
tych wskaźników wynosi przeważnie zero).
Tabela 15. Wskaźniki monitoringu GPR i przedsięwzięć
Cel strategiczny
1.Wyższy standard
życia mieszkańców
obszaru
rewitalizacji

Wskaźnik

Rodzaj

Liczba bezrobotnych na 100
mieszkańców

Rezultatu

Liczba osób korzystających z
pomocy społecznej na 100
mieszkańców

Rezultatu

Wartość
bazowa
Stan na
koniec
2017 r.
Stan na
koniec
2017 r.

Wartość
docelowa
-5%

-10%

Źródło
PUP

GOPS
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Cel strategiczny

2.Funkcjonalność i
atrakcyjność
przestrzeni obszaru
rewitalizacji

Wskaźnik

Rodzaj

Liczba osób korzystających z
pomocy społecznej objętych
wsparciem
Liczba osób korzystających ze
zmodernizowanych obiektów

Produktu

Wartość
bazowa
0

Wartość
docelowa
20

Źródło

Rezultatu

0

750

Urząd
Gminy

Liczba zmodernizowanych
obiektów i przestrzeni
służących społeczności
lokalnej

Produktu

0

3

Urząd
Gminy

Urząd
Gminy

Źródło: Opracowanie własne

10.2. Ocena GPR
Ocena (ewaluacja) procesu rewitalizacji jest sformalizowaną oceną stopnia osiągnięcia celów
rewitalizacji w danej chwili i będzie dokonywana w oparciu o odpowiednio zaplanowane badania
społeczno-ekonomiczne, które będą dotyczyły w szczególności następujących kryteriów:


skuteczności i efektywności procesu rewitalizacji,



użyteczności, trwałości i trafności osiągniętych rezultatów.

Do oceny będą miały zastosowanie oparte na wytycznych Komisji Europejskiej poniższe kryteria:


trafność (ang. relevance) – czy cele rewitalizacji odpowiadają potrzebom beneficjentów (różnych
grup mieszkańców, przedsiębiorców)?



efektywność (ang. efficiency) – czy działania rewitalizacyjne są racjonalne z ekonomicznego punktu
widzenia? Czy ponoszone koszty są proporcjonalne do osiąganych efektów?



skuteczność (ang. effectiveness) – czy wdrażanie działań rewitalizacyjnych przyczynia
się do realizacji założonych celów strategicznych?



użyteczność (ang. utility) – czy realizacja działań rewitalizacyjnych przyczynia się do lepszego
zaspokojenia potrzeb beneficjentów i rozwiązywania zidentyfikowanych problemów?
Czy beneficjenci faktycznie korzystają z efektów działań? Czy pojawiają się niepożądane,
negatywne efekty uboczne realizowanych działań?



trwałość (ang. sustainability) – czy pozytywne skutki działań rewitalizacyjnych mają charakter
stały? Czy efekty działań będą trwałe?

Procedura monitorowania i oceny:

38

Tabela 16. Kroki w procedurze monitorowania i oceny
1.

Pozyskiwanie i dokumentowanie danych

2.

Gromadzenie danych i ich weryfikacja

3.

Porównywanie danych ze wskaźników z zakładanymi wartościami
planowanymi (o ile zostały określone)

4.

Przeprowadzenie badań opinii mieszkańców, opracowanie
raportów

5.

Opracowanie wniosków na podstawie wskaźników monitoringu
oraz badań opinii

6.

Udostępnienie wniosków z oceny

7.

Weryfikacja i aktualizacja
rewitalizacyjnych

8.

Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach aktualizacji
Programu

9.

Realizacja działań rewitalizacyjnych określonych w Programie

Programu,

w

tym

Zakres monitoringu

Zakres oceny

działań
Wykorzystanie wyników oceny

10.
Źródło: opracowanie własne

10.3. System modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu Programu
Organem odpowiedzialnym za wprowadzanie modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu jest Rada
Gminy w Spytkowicach, która będzie to czyniła na wniosek Wójta Gminy Spytkowice. Wójt może
wystąpić z wnioskiem podjętym na skutek analizy raportów opracowywanych okresowo na podstawie
wyników monitoringu GPR i sytuacji w mieście.
Kroki w procedurze oceny realizacji i zmian GPR:
1. Przekazanie przez Wójtowi Komitetowi Rewitalizacji do zaopiniowania ocenę aktualności i stopnia
realizacji GPR.
2. Ogłoszenie oceny sporządzonej przez Wójta w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Spytkowice.
3. Wystąpienie przez Wójta do Rady Gminy z wnioskiem (wraz z opinią Komitetu Rewitalizacji) o
zmianę GPR, jeżeli w wyniku oceny zmiana jest konieczna.
4. Podjęcie przez Radę Gminy uchwały o zmianie GPR z zachowaniem wymagań zawartych w art. 23
Ustawy o rewitalizacji.
Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji GPR, stwierdzone zostanie osiągnięcie celów
rewitalizacji, Rada Gminy powinna uchylić uchwałę w sprawie GPR w całości albo w części, z własnej
inicjatywy albo na wniosek Wójta. Jednakże Program nie może być uchylony w wymaganym okresie
zachowania trwałości produktów będących wynikiem zrealizowanych przedsięwzięć w ramach
dofinansowania z środków RPO Województwa Małopolskiego lub programów krajowych.
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11.Określenie niezbędnych zmian w uchwałach
W związku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji możliwe będzie wprowadzenie zmian
w uchwale definiującej politykę mieszkaniową gminy - Uchwała nr XLI/320/14 Rady Gminy Spytkowice z
dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie: Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Spytkowice na lata 2014-2019 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Spytkowice.

Zmiany będą dotyczyły w pierwszej kolejności elementów związanych ze sposobem i trybem
gospodarowania zasobami mieszkaniowymi po zakończeniu wdrażania programu rewitalizacyjnych.
Niezbędne zmiany zostaną wprowadzone również w przepisach wykonawczych do ww. uchwał.
Należy jednak zwrócić uwagę, że w chwili obecnej nie przewiduje się zmian w dokumentach
dotyczących polityki mieszkaniowej z uwagi na to, że obowiązujące dokumenty są zgodne z przyjętymi
kierunkami procesu rewitalizacji w Gminie Spytkowice.

12.Wskazanie sposobu realizacji Programu w zakresie planowania i
zagospodarowania przestrzennego
W związku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji możliwe będzie dokonanie zmian
w uchwałach definiujących politykę planowania zagospodarowania przestrzennego przyjętych przez
Radę Gminy w Spytkowicach, tj.:
 w uchwałach dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
Należy jednak zwrócić uwagę, że w chwili obecnej nie przewiduje się zmian w dokumentach
dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego z uwagi na to, że obowiązujące
dokumenty są zgodne z przyjętą polityką rewitalizacji w Spytkowicach.

13.Specjalna Strefa Rewitalizacji
Na obszarze rewitalizacji nie planuje się ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa
w art. 25 ustawy z dnia 9 października 2016r. o rewitalizacji.
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Załącznik 1. Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian
funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji sporządzony na mapie w
skali co najmniej 1:5000, opracowanej z wykorzystaniem treści mapy
zasadniczej, a w przypadku jej braku – z wykorzystaniem treści mapy
ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i
kartograficzne
Załącznik 2. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji na terenie Gminy Spytkowice

41

Spis rysunków
Rysunek 1. Granice obszaru zdegradowanego i rewitalizacji .................................................................. 9
Rysunek 2. Struktura rezultatów GPR ................................................................................................... 15
Rysunek 3. Organizacja wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji ................................................ 32

Spis tabel
Tabela 1. Wskaźniki dotyczące bezrobocia w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2015 r. ................. 10
Tabela 2. Wskaźniki dotyczące osób pobierających zasiłek celowy i celowy specjalny w przeliczeniu na
100 mieszkańców w 2015 r. .................................................................................................................. 10
Tabela 3. Wskaźniki dotyczące osób pobierających zasiłek z powodu ubóstwa i bezrobocia w
przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2015 r. ......................................................................................... 10
Tabela 4. Wskaźniki dotyczące osób pobierających zasiłek z powodu niepełnosprawności i długotrwałej
lub ciężkiej choroby w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2015 r...................................................... 11
Tabela 5. Wskaźniki dotyczące osób pobierających zasiłek z powodu potrzeby ochrony wielodzietności
lub macierzyństwa wielodzietnego i długotrwałej lub ciężkiej choroby oraz z powodu bezradności w
sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzenia gospodarstwa domowego (rodzina niepełna,
rodzina wielodzietna) w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2015 r. .................................................. 11
Tabela 6. Wskaźniki dotyczące osób pobierających zasiłek z powodu zdarzenia losowego oraz liczba
niebieskich kart w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2015 r. ........................................................... 11
Tabela 7. Wskaźniki dotyczące liczby budynków zawierających wyroby azbestowe na 1000
mieszkańców w 2017 r. oraz liczby budynków wybudowanych przed 1970 r. na 1000 mieszkańców w
2015 r. ................................................................................................................................................... 12
Tabela 8. Powiązanie kierunków GPR z celami SRPS............................................................................. 13
Tabela 9. Cele rewitalizacji i kierunki działań oraz wskazanie wpływu na poszczególne sfery ............. 16
Tabela 10. Powiązanie przedsięwzięć z kierunkami .............................................................................. 23
Tabela 11. Wykaz projektów zrealizowanych w poprzedniej perspektywie w gminie Spytkowice ...... 24
Tabela 12. Indykatywne ramy finansowe przedsięwzięć rewitalizacyjnych ......................................... 27
Tabela 13. Harmonogram realizacji przedsięwzięć ............................................................................... 34
Tabela 14. Szacunkowe koszty zarządzania w poszczególnych latach Gminnym Programem Rewitalizacji
w latach 2016-2023 ............................................................................................................................... 36
Tabela 15. Wskaźniki monitoringu GPR i przedsięwzięć ....................................................................... 37
Tabela 16. Kroki w procedurze monitorowania i oceny ........................................................................ 39

42

