Gminny Program Rewitalizacji
Gminy Radłów na lata 2016-2026

Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Niniejszy dokument sporządzono zgodnie z zasadą partnerstwa i partycypacji w
ścisłym porozumieniu i przy współpracy z samorządem gminnym i
przedstawicielami społeczności lokalnej.

Zamawiający:

Wykonawca:

Gmina Radłów

EU-Consult Sp. z o.o.

Ul. Kolejowa 7

ul. Toruńska 18C, lokal D

33-130 Radłów

80-747 Gdańsk

Gdańsk, 2017

2 | Strona
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radłów na lata 2016-2026

SPIS TREŚCI

1.

Wprowadzenie ........................................................................................................................................ 6

2.

Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji .................................................................................. 8
Analiza obszaru rewitalizacji ................................................................................................................. 13
Podobszar 1 - Siedlec ........................................................................................................................... 13
Podobszar 2 - Marcinkowice ............................................................................................................. 16
Podobszar 3 - Zdrochec ....................................................................................................................... 19
Podobszar 4 - Glów ............................................................................................................................... 21
Podobszar 5 - Brzeźnica ...................................................................................................................... 23

3.

Powiązanie z dokumentami strategicznymi ............................................................................. 27

4.

Wizja obszaru rewitalizacji.............................................................................................................. 34

5.

Cele rewitalizacji i kierunki działań ............................................................................................. 35
Cele strategiczne dla obszaru rewitalizacji ................................................................................. 35
Kierunki działań ..................................................................................................................................... 36

6.

Lista planowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych ................................... 40
Lista projektów głównych....................................................................................................................... 40
Lista projektów komplementarnych................................................................................................... 52
Powiązanie planowanych projektów z celami i kierunkami działań ..................................... 58

7.

Mechanizmy zapewniania komplementarności rewitalizacji ............................................ 63
Komplementarność przestrzenna ................................................................................................... 63
Komplementarność problemowa .................................................................................................... 65
Komplementarność proceduralno-instytucjonalna ................................................................. 68
Komplementarność międzyokresowa ........................................................................................... 68
Komplementarność źródeł finansowania .................................................................................... 71

8.

Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji .................................................................... 75

3 | Strona
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radłów na lata 2016-2026

8.1. Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Radłowie w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji .............................................. 75
Przedmiot konsultacji .......................................................................................................................... 75
Podstawa prawna .................................................................................................................................. 75
Podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach .................................................. 75
Termin konsultacji ................................................................................................................................ 76
Forma i tryb konsultacji ...................................................................................................................... 76
Analiza wyników badania ankietowego ....................................................................................... 77
8.2. Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji ............................. 88
Przedmiot konsultacji .......................................................................................................................... 88
Podstawa prawna .................................................................................................................................. 88
Podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach .................................................. 88
Termin konsultacji ................................................................................................................................ 89
Forma i tryb konsultacji ...................................................................................................................... 89
Analiza wywiadów przeprowadzonych metodą telephone in-depth interview ............. 90
8.3. Partycypacja na kolejnych etapach wdrażania GPR ............................................................. 95
Wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji .......................................................................... 96
Monitorowanie podejmowanych działań rewitalizacyjnych ................................................ 96
9.

System wdrażania (realizacji) Gminnego Programu Rewitalizacji .................................. 97

10. System monitoringu i oceny Gminnego Programu Rewitaizacji ....................................... 99
10.1. Monitoring .......................................................................................................................................... 99
10.2. Ewaluacja ..........................................................................................................................................104
10.3. Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji ...............................................................106
11. Niezbędne zmiany w dokumentach strategicznych Gminy Radłów ............................. 108
Specjalna Strefa Rewitalizacji .........................................................................................................108
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy ........................................................................................................................................................108
4 | Strona
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radłów na lata 2016-2026

Zmiany w uchwale dotyczącej lokali komunalnych ...............................................................108
Zmiany w uchwale dotyczącej Komitetu Rewitalizacji .........................................................108
12. Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji 109
13. Analiza oddziaływania na środowisko ...................................................................................... 110
14. Spis tabel i rysunków ....................................................................................................................... 111

5 | Strona
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radłów na lata 2016-2026

1. WPROWADZENIE

Podstawę prawną opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radłów na lata
2016 -2026 stanowi Ustawa z dnia 9.10.2015 r. o rewitalizacji, natomiast dokumentem
wspierającym opracowanie GPR są Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020 opracowane przez Ministra Infrastruktury i
Rozwoju.
Celem opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radłów na lata 2016 -2026
jest proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Gminny
Program Rewitalizacji ma charakter kompleksowy i dotyczy zarówno sfery społecznej,
funkcjonalno-przestrzennej, technicznej, środowiskowej jak i gospodarczej.
Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia
obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze, przestrzennofunkcjonalne, techniczne lub
środowiskowe), integrujące interwencje na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej
gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz
zintegrowany

poprzez

programy

rewitalizacji.

Rewitalizacja

zakłada

optymalne

wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego
lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych). Jest procesem wieloletnim, prowadzonym
przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli
nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we
współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji
prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz
zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i
kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych).
Działania rewitalizacyjne powinny mieć charakter zintegrowany i wielopłaszczyznowy, a
do opracowania dokumentu powinna być zaangażowana społeczność lokalna (np.
mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy, urzędnicy czy pozostali interesariusze obszarów
wyznaczonych do rewitalizacji).
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Niniejsze opracowanie przedstawia aktualną sytuację na obszarach wyznaczonych do
rewitalizacji

w

sferach

społecznej,

gospodarczej,

przestrzenno-funkcjonalnej,

środowiskowej oraz technicznej. Szczegółowa diagnoza opiera się na analizie negatywnych
zjawisk na obszarze rewitalizacji, na podstawie której scharakteryzowane i wyodrębnione
zostały czynniki kryzysowe, skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych oraz analizie
lokalnych potencjałów, która umożliwia efektywne wykorzystanie silnych stron obszaru
rewitalizacji.
Zgodnie z dokumentem Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji w obrębie granic obszaru zdegradowanego Gminy Radłów zostały
wyodrębnione poszczególne podobszary rewitalizacji.
Planistyczna część Gminnego Programu Rewitalizacji stanowi odwołanie do założeń
programowych rewitalizacji oraz jej celów. Określona została wizja, czyli stan pożądany po
wyprowadzeniu wyznaczonych obszarów ze stanu kryzysowego, kierunki interwencji, cel
strategiczny oraz cele operacyjne. Opracowany został również wykaz projektów
rewitalizacyjnych dotyczących obszaru rewitalizacji, które ujęte zostały w horyzoncie
czasowym: 2016-2026.
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2. POGŁĘBIONA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI

Na potrzeby Gminnego Programu Rewitalizacji Gmina Radłów została podzielona na
mniejsze jednostki urbanistyczne, tj. sołectwa (Biskupice Radłowskie, Brzeźnica, Glów,
Łęka Siedlecka, Marcinkowice, Niwka, Przybysławice, Radłów, Sanoka, Siedlec, Wał-Ruda,
Wola Radłowska, Zabawa, Zdrochec).
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 20142020 przeprowadzona została diagnoza w celu wyznaczenia obszaru rewitalizacji.
Diagnoza obejmowała analizę pięciu sfer: społecznej, gospodarczej, środowiskowej,
przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej 1 . W tym celu pozyskiwane były zarówno dane
ilościowe, jak i jakościowe. Pierwszego rodzaju dane pozyskane z takich instytucji
publicznych jak Urząd Miejski, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy
Urząd Pracy, posłużyły do skonstruowania następujących mierników wskaźników2:
 Liczba osób w wieku produkcyjnym na 1000 mieszkańców;
 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 1000 mieszkańców;
 Liczba osób korzystających z opieki społecznej na 1000 mieszkańców;
 Liczba osób korzystających z opieki społecznej z powodu ubóstwa na 1000
mieszkańców;
 Liczba osób korzystających z opieki społecznej z powodu bezrobocia na 1000
mieszkańców;
 Liczba osób korzystających z opieki społecznej z powodu bezradności na 1000
mieszkańców;
 Liczba osób korzystających z opieki społecznej z powodu alkoholizmu na 1000
mieszkańców;
 Liczba osób korzystających z opieki społecznej z innego

3

powodu na 1000

mieszkańców;
 Liczba osób pobierających zasiłki na 1000 mieszkańców;

1

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Warszawa, 02.09.2016r.

2

Wszystkie dane pochodzą za rok 2015 (stan na 31 grudnia).

3

Długotrwała choroba, śmierć członka rodziny etc.
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 Liczba niebieskich kart na 1000 mieszkańców;
 Liczba osób niepełnosprawnych na 1000 mieszkańców;
 Liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców;
 Liczba bezrobotnych kobiet na 1000 mieszkańców;
 Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 1000 mieszkańców;
 Liczba osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia na 1000 mieszkańców;
 Liczba osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na 1000 mieszkańców;
 Liczba osób bezrobotnych bez wykształcenia średniego na 1000 mieszkańców;
 Liczba osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych na 1000 mieszkańców;
 Liczba miejsc w przedszkolach 2015/2016 na 1000 mieszkańców;
 Liczba uczniów SP 2015/2016 na 1000 mieszkańców;
 Liczba uczniów w gimnazjum 2015/2016 na 1000 mieszkańców;
 Liczba obiektów kulturalnych na 1000 mieszkańców;
 Liczba boisk sportowych na 1000 mieszkańców;
 Liczba placów zabaw na 1000 mieszkańców;
 Odległość do najbliższego obiektu kulturalnego;
 Odległość do najbliższego boiska sportowego;
 Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców;
 Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców;
 Liczba jednoosobowej działalności gospodarczej na 1000 mieszkańców;
 Liczba sp. z o. o. na 1000 mieszkańców;
 Handel i usługi na 1000 mieszkańców;
 Przemysł na 1000 mieszkańców;
 Inne rodzaje działalności na 1000 mieszkańców;
 Liczba zarejestrowanych podmiotów 2015 na 1000 mieszkańców;
 Liczba wyrejestrowanych podmiotów 2015 na 1000 mieszkańców;
 Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej na 1000 mieszkańców;
 Liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej na 1000 mieszkańców;
 Liczba osób podłączonych do sieci gazowniczej na 1000 mieszkańców;
 Liczba budynków posiadających piece węglowe na 1000 mieszkańców;
 Liczba ośrodków zdrowia na 1000 mieszkańców;
 Liczba parków i placów zabaw na 1000 mieszkańców.
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Zebrane dane poszerzono o wyniki badań podjętych w ramach konsultacji społecznych:


uwagi zgłoszone w formie pisemnej i elektronicznej do projektu uchwały Rady
Miejskiej w Radłowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji;



opinie wygłoszone podczas spotkania warsztatowo-konsultacyjnego;



odpowiedzi respondentów na pytania zadane w ankiecie przeprowadzonej metodą
wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego;



odpowiedzi respondentów na pytania zadane podczas telefonicznych wywiadów
pogłębionych;



uwagi zgłoszone w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do projektu Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Radłów na lata 2016-2026.

W oparciu o sporządzoną diagnozę Rada Miejska w Radłowie podjęła uchwałę nr
XXVII/233/16

Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radłów4.
W wyniku przeprowadzonej delimitacji za obszary zdegradowane uznano następujące
sołectwa:
 Siedlec;
 Marcinkowice;
 Zdrochec;
 Glów;
 Brzeźnica;
 Wola Radłowska.
Obszar zdegradowany zajmuje łącznie 2861 ha, co stanowi 33,25% powierzchni gminy i
jest zamieszkiwany przez 25,16% mieszkańców gminy (2459 osób).
2459 osób = 25,16% < 30 % ludności gminy
2861 ha = 33,25% >20% powierzchni gminy

4

Dostępne na: bip.malopolska.pl/api/files/1534330 [dostęp: 10.02.2017].
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Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji obszar rewitalizacji nie może
być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby
mieszkańców gminy 5 . Wyznaczone obszary zdegradowane przekraczają wyznaczone
wartości. Do obszaru rewitalizacji wybrano sołectwa cechujące się zarówno wartościami
mniej korzystnymi od średniej dla obszaru gminy, jak i lokalnym potencjałem. W wyniku
analizy do obszaru rewitalizacji wyznaczono cztery sołectwa:
 Siedlec;
 Marcinkowice;
 Zdrochec;
 Glów;
 Brzeźnica.
Wyznaczone obszary łącznie zamieszkuje 1388 osób, co stanowi 14,20% wszystkich
mieszkańców Gminy Radłów i zajmuje 1341 ha, co stanowi 15,59% powierzchni całej
gminy.

1388 osób = 14,20% < 30 % ludności gminy
1341 ha = 15,59% < 20% powierzchni gminy

5

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
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Rysunek 1 Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na tle gminy

Źródło: opracowanie własne.
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ANALIZA OBSZARU REWITALIZACJI

PODOBSZAR 1 - SIEDLEC
Sołectwo Siedlec zajmuje obszar 198 ha i jest zamieszkane przez 315 mieszkańców.
Rysunek 2 Mapa poglądowa – sołectwo Siedlec

Źródło: http://gminaradlow.pl/dla-turysty/o-gminie/solectwa
Sfera społeczna

Na terenie sołectwa Siedlec zdiagnozowano największą liczbę zjawisk kryzysowych.
Istotnym problemem występującym na terenie sołectwa jest starzenie się społeczności. Na
315 mieszkańców, aż 140 to osoby w wieku poprodukcyjnym. Również znaczna część
mieszkańców to osoby korzystające z zasiłków pomocy społecznej. Głównym powodem
jest ubóstwo, co potwierdza przeprowadzona analiza mierników wskaźnikowych na 1000
osób. Ponadto wysoki udział mieszkańców sołectwa to osoby niepełnosprawne.
Do innych problemów na terenie sołectwa zaliczyć należy wysoki udział osób, którym
przyznano niebieską kartę. Uzyskana wartość (6,35) blisko dwukrotnie przekroczyła
średnią dla gminy (3,67).

13 | Strona
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radłów na lata 2016-2026

Sfera gospodarcza
Analiza mierników wskaźnikowych wykazała, że część mieszkańców sołectwa pozostaje
bez pracy. W strukturze osób bezrobotnych na tym terenie dominują osoby długotrwale
pozostające bez pracy oraz powyżej 50 roku życia w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.
Oprócz znacznego udziału osób bezrobotnych, o niskiej aktywności gospodarczej sołectwa
świadczy również liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2015 roku. W
przeliczeniu na 1000 mieszkańców, 3,17 firm zakończyło działalność gospodarczą (średnia
dla gminy to 1,27). Natomiast liczba funkcjonujących sp. z o. o. na 1000 mieszkańców
równa była 0,00.
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Obszar sołectwa cechuje się niedostatecznym wyposażeniem w infrastrukturę rekreacyjną.
Mieszkańcy mają ograniczony dostęp do obiektów kulturalnych oraz sportowych.
Potwierdziła to analiza wskaźnikowa, która wykazała wykluczenie mieszkańców sołectwa
pod względem odległości do najbliższego obiektu kulturalnego i boiska sportowego.
Działalność aktywizująco-integrująca mieszkańców sołectwa jest również utrudniona ze
względu na brak parków i placów zabaw.
Na terenie sołectwa nie funkcjonuje żaden ośrodek zdrowia.
Sfera techniczna
Jednym z istotniejszych problemów jest brak podłączeń do sieci kanalizacyjnej. Jest to
jedna z przyczyn niższej jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji w porównaniu do
mieszkańców gminy. W sferze technicznej odnotowano niewielką liczbę budynków
podłączonych do sieci gazowej. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców wartość dla sołectwa
równa jest 225,40, podczas gdy średnia dla gminy wynosi 245,09.
Sfera środowiskowa
Na zły stan środowiska na terenie sołectwa wpływa znaczny udział budynków
posiadających piece węglowe. Szkodliwe produkty powstające w wyniku spalania,
zanieczyszczają środowisko i negatywnie wpływają na zdrowie.
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Potencjały
Na terenie sołectwa funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy. Jest to jedyny taki
ośrodek w regionie, w którym pomoc otrzymują osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne
i niepełnosprawne intelektualnie oraz fizycznie. W Siedlcu funkcjonuje remiza strażacka,
która została odremontowana. Remont domu strażaka pozwoli na wykorzystanie budynku
do realizacji przedsięwzięć społecznych. Rozbudowa infrastruktury technicznej,
umożliwiającej osobom niepełnosprawnym korzystanie z obiektu, pozwoli na aktywizację
i integrację grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ze społecznością lokalną.
Ponadto przez teren sołectwa przebiega trasa rowerowa Velo Dunajec, co stanowi potencjał
sołectwa, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania partnerów do rozbudowy bazy turystycznej.
Źródła stanu kryzysowego
Wysoki udział osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej jest jedną z przyczyn
niskiego kapitału społecznego i gospodarczego. Bezradność życiowa prowadzi w
konsekwencji do wykluczania niektórych grup z życia społecznego oraz osłabienia
potencjału

gospodarczego

regionu.

Ponadto,

znaczny

udział

osób

w

wieku

poprodukcyjnym w populacji mieszkańców, niekorzystnie wpływa na atrakcyjność
inwestycyjną sołectwa. Ponadto problemy związane z ubóstwem, niepełnosprawnością i
przemocą w rodzinie przyczyniają się do dezintegracji społeczności lokalnej i pogłębieniem
występującego stanu kryzysowego.
Niedostateczne wyposażenie w infrastrukturę drogową oraz zły stan środowiska
naturalnego, poprzez ogrzewanie mieszkań piecami węglowymi, negatywnie wpływa na
atrakcyjność zamieszkania w tym regionie.
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PODOBSZAR 2 - MARCINKOWICE
Sołectwo Marcinkowice zamieszkuje 282 osoby na 360 hektarach.

Rysunek 3 Mapa poglądowa – sołectwo Marcinkowice

Źródło: http://gminaradlow.pl/dla-turysty/o-gminie/solectwa

Sfera społeczna
Osoby w wieku produkcyjnym w Marcinkowicach stanowią 606,4 osoby w przeliczeniu na
1000 mieszkańców, przy czym średnia dla gminy równa jest 614,0. Negatywną tendencję
obserwuje się również w przypadku osób w wieku poprodukcyjnym, które w roku 2015
stanowiły 20,6% ogółu mieszkańców sołectwa. Obserwuje się również małą liczbę dzieci
w publicznych szkołach podstawowych. W roku 2015/2016 zaledwie czterech uczniów
było z Marcinkowic, należy jednak podkreślić, że wiele dzieci zamieszkujących to sołectwo
uczęszcza do szkół niepublicznych w Zdrochcu i Przybysławicach.
O degradacji sytuacji społecznej świadczy również liczba osób korzystających z pomocy
społecznej (159,6 na 1000 osób). Głównym powodem udzielonych świadczeń jest ubóstwo
(56,7 na 1000 osób), bezradność (24,8 na 1000 osób) oraz inne powody (120,6 na 1000
osób). Dodatkowo, znaczna liczba osób objęta jest wsparciem materialnym, w postaci
udzielonych zasiłków (113,5 na 1000 osób). Również na terenie sołectwa 7,09 osób w
16 | Strona
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radłów na lata 2016-2026

przeliczeniu na 1000 założonych ma niebieskie karty. Świadczy to o występowaniu
negatywnego zjawiska jakim jest przemoc w rodzinie.
W Marcinkowicach nie funkcjonuje żadna organizacja pozarządowa poza Ochotniczą
Strażą Pożarną.
Sfera gospodarcza
Sferę gospodarczą kształtuje płeć, wiek i wykształcenie osób bezrobotnych. W
Marcinkowicach osoby bezrobotne to przede wszystkim długotrwale bezrobotni, kobiety,
poniżej 25 i powyżej 50 roku życia oraz bez wykształcenia średniego. Niska atrakcyjność
gospodarcza regionu spotęgowana jest również nieznaczną liczbą osób zdolnych w wieku
produkcyjnym

oraz
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nieaktywnych
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wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych. W roku 2015- 3,55 firm przy średniej dla
gminy 1,3 przestało prowadzić działalność gospodarczą.
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Mieszkańcy Marcinkowic mają utrudniony dostęp do wielu obiektów infrastruktury
rekreacyjnej. Wskaźnik dotyczący odległości do najbliższego obiektu kulturalnego (8,0 na
1000 osób przy średniej dla gminy 4,4) oraz sportowego (8,0 na 1000 osób przy średniej
dla gminy 4,3) pokazuje, że mieszkańcy mają utrudniony dostęp do wydarzeń o
charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym. Ponadto, na terenie sołectwa nie ma placu
zabaw i boiska sportowego.
Sfera techniczna
Teren sołectwa nie jest podłączony do sieci kanalizacyjnej, dlatego uzyskany wskaźnik w
przeliczeniu na 1000 osób równy jest 0,00 (przy czy średnia dla gminy równa jest 39,4). Co
piąty mieszkaniec sołectwa (20,6%) podłączony jest do sieci wodociągowej. Jednak
Marcinkowice przyjmują wartości mniej korzystne w porównaniu do średniej dla gminy w
przeliczeniu na 1000 osób.
Sfera środowiskowa
W sferze środowiskowej nie odnotowuje się negatywnego zjawiska.
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Potencjały
W Marcinkowicach funkcjonuje Dom Ludowy, który niedawno został częściowo
odremontowany. Organizowane są w nim różnego rodzaju spotkania i pikniki rodzinne. Na
terenie sołectwa funkcjonuje również znaczna liczba podmiotów gospodarczych – 35,5
firm w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, przy czym średnia dla gminy równa jest 34,6.
Do potencjałów zaliczyć należy wysoką aktywność gospodarczą mieszkańców,
potwierdzoną we wskaźniku dot. prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej
(35,5 przy średniej dla gminy 34,5).
Źródła stanu kryzysowego
Przyczyną stanu kryzysowego jest znaczny odsetek osób korzystających z pomocy
społecznej oraz pobierających zasiłki. Wycofanie się niektórych grup społecznych wpływa
na pogłębienie zjawiska izolacji społecznej, która w konsekwencji doprowadza do braku
komunikacji z innymi ludźmi. Kapitał społeczny obniża się poprzez niedostateczną
dostępność do wydarzeń kulturalno-sportowych. Brak możliwości aktywnego spędzania
czasu wolnego na boisku czy placu zabaw negatywnie przekłada się na edukację w
wymiarze uczestnictwa w życiu publicznym. Na obniżenie jakości życia mieszkańców
wpływ ma również niedostateczne wyposażenie w infrastrukturę techniczną.
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PODOBSZAR 3 - ZDROCHEC
Sołectwo zajmuje powierzchnie 409 hektarów i jest zamieszkiwane przez 396 osób.
Rysunek 4 Mapa poglądowa – sołectwo Zdrochec

Źródło: http://gminaradlow.pl/dla-turysty/o-gminie/solectwa

Sfera społeczna
Analiza sfery społecznej wykazała, że mieszkańcy sołectwa w znacznym stopniu korzystają
z pomocy społecznej z powodu ubóstwa (45,5 na 1000 osób), bezrobocia (43,0 na 1000
osób), bezradności (35,4 na 1000 osób) i innego powodu (93,4 na 1000 osób). Wysoki
odsetek stanowią osoby pobierające zasiłki. Blisko co dziesiąty mieszkaniec sołectwa
(8,9%) otrzymuje świadczenie pieniężne lub materialne.
Negatywnym zjawiskiem jest również mała liczba dzieci w wieku szkolnym. Do szkół
podstawowych i gimnazjalnych uczęszcza kolejno 27,8 osób (średnia dla gminy – 45,8)
oraz 25,3 osób (średnia dla gminy – 31,7) w przeliczeniu na 1000 osób.
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W Zdrochcu nieznaczna liczba osób pozostaje w wieku produkcyjnym, czyli pozwalającym
na aktywność zawodową. W przeliczeniu na 1000 osób wynosi 613,6, natomiast średnia
dla gminy równa jest 614,1.
Sfera gospodarcza
Na terenie sołectwa mieszka znaczny odsetek osób bezrobotnych (25,2 w przeliczeniu na
1000 osób). W strukturze osób pozostających bez pracy dominują bezrobotni poniżej 25
roku życia oraz bez wykształcenia średniego. Analiza wskaźnikowa wykazała również niski
poziom przedsiębiorczości. Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000
mieszkańców wynosi 10,1, przy czym średnia dla gminy równa jest 34,6. Również niewielu
mieszkańców decyduje się na zakładanie własnej działalności gospodarczej – jest to
zaledwie 10,1 firm na 1000 osób. Ponadto, niekorzystne zjawiska obserwuje się w
przypadku analizy sp. z o.o., handlu i usług, przemysłu oraz innych branż. Firmy w tych
sektorach nie prowadzą działalności na terenie sołectwa.
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
W sferze przestrzenno-funkcjonalnej obserwuje się niewystarczające wyposażenie w
infrastrukturę społeczną. Ponadto, na terenie sołectwa nie ma boiska sportowego. Nie
funkcjonuje też żaden ośrodek zdrowia.
Sfera techniczna
Sołectwo nie jest podłączone do sieci kanalizacyjnej. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców
średnia dla Zdrochec wynosi kolejno 0,0 (średnia dla gminy – 39,5) i 255,1 (średnia dla
gminy 265,1).
Sfera środowiskowa
W sferze środowiskowej nie odnotowuje się negatywnego zjawiska.
Potencjały
Na terenie sołectwa działa remiza, której właścicielem jest Ochotnicza Straż Pożarna. Jej
funkcjonowanie stwarza potencjał do rozwoju działań kulturalnych, poszerzenia pola
możliwości spędzania czasu wolnego oraz wzrostu aktywności społecznej mieszkańców.
Podobne korzystne warunki stwarza funkcjonowanie Domu Ludowego, którego
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właścicielem jest Gmina. Na terenie sołectwa działa Niepubliczna Szkoła Podstawowa im.
16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej, która stwarza warunki dla rozwoju dzieci na wielu
płaszczyznach.
Źródła stanu kryzysowego
Wysoki udział osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej (głównie z powodu
ubóstwa, bezradności opiekuńczo-wychowawczej i bezrobocia) jest jedną z przyczyn
niskiego kapitału społecznego i gospodarczego. Bezradność życiowa prowadzi w
konsekwencji do wykluczania niektórych grup z życia społecznego oraz osłabienia
potencjału gospodarczego regionu. Jeden z wyższych wskaźników bezrobocia wśród kobiet
(25,3 na każde 1000 mieszkańców przy wskaźniku 16,2 dla całej Gminy Radłów) świadczyć
może o istnieniu zjawiska nierówności społecznych pomiędzy płciami. Na obniżenie jakości
życia mieszkańców wpływ ma również niedostateczne wyposażenie w infrastrukturę
techniczną.
PODOBSZAR 4 - GLÓW
Glów zajmuje powierzchnie 228 hektarów. Sołectwo zamieszkują 202 osoby.

Rysunek 5 Mapa poglądowa – sołectwo Glów

Źródło: http://gminaradlow.pl/dla-turysty/o-gminie/solectwa
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Sfera społeczna

Analiza wskaźników odzwierciedlających sytuację w sferze społecznej na terenie sołectwa
wykazała, że wielu jego mieszkańców (39,6 osób na 1000 mieszkańców) korzysta z pomocy
opieki społecznej z powodu bezrobocia oraz bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych (24,75 osób na 1000 mieszkańców). Zasiłki pobiera tam 94,1 osób na
każde 1000 mieszkańców.
Na terenie sołectwa brakuje obiektów sportowych i rekreacyjnych, co w dużym stopniu
ogranicza możliwości spędzania czasu wolnego. Należy również podkreślić, że na terenie
sołectwa Glów nie działa ani jedna organizacja pozarządowa (poza Ochotniczą Strażą
Pożarną), co świadczyć może o niskiej aktywności społecznej mieszkańców.
Na terenie sołectwa przyznano największą liczbę niebieskich kart w przeliczeniu na 1000
mieszkańców (9,9) spośród wszystkich jednostek podziału Gminy Radłów.
Sfera gospodarcza

Liczba osób bezrobotnych na terenie sołectwa Glów jest nieznacznie niższa od średniej dla
całej Gminy (wynosi 24,8 bezrobotnych na 1000 mieszkańców, przy średniej 25,6).
Natomiast liczba osób długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych poniżej 25 i powyżej
50 roku życia jest wyższa niż średnia dla Gminy Radłów (kolejno 19,8; 14,9 oraz 4,6 osób
w przeliczeniu na każdy 1000 mieszkańców).
W Glowie zarejestrowano 24,8 podmiotów gospodarczych na każde 1000 mieszkańców,
przy średniej 34,6. Są to tylko jednoosobowe działalności, z których większość należy do
sektora handlu i usług.
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Na terenie sołectwa nie ma placów zabaw, ośrodków zdrowia brakuje również obiektów
sportowych i rekreacyjnych.
Sfera techniczna

Sołectwo nie jest podłączone do sieci kanalizacyjnej. Na terenie Gminy Radłów średnio 39,5
osób przypadających na każde 1000 mieszkańców jest podłączonych do sieci
kanalizacyjnej, natomiast w sołectwie Glów nie jest podłączone do niej ani jedno
gospodarstwo domowe.
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Sfera środowiskowa

Na zły stan środowiska na terenie sołectwa wpływa znaczny udział budynków
posiadających piece węglowe. Szkodliwe produkty powstające w wyniku spalania,
zanieczyszczają środowisko i negatywnie wpływają na zdrowie. Liczba ta jest tylko
niewiele niższa niż średnia dla całej Gminy Radłów (212,9 w przeliczeniu na 1000
mieszkańców przy średniej 213,4).
Potencjały

W 2015 roku odnotowano wyższą niż średnia dla obszaru całej Gminy Radłów liczbę
nowozarejestrowanych

podmiotów

gospodarczych.

W

tym

samym

roku

nie

wyrejestrowano ani jednej działalności.
Sołectwo ma duży potencjał turystyczny. Położony jest w dolinie Dunajca, dużą część
obszaru stanowią tereny zielone. Glów stanowi obszar rekreacyjny dla mieszkańców
pobliskich ośrodków miejskich. Należy również podkreślić, że szanse dla mieszkańców
stanowi bliskość terenów miejskich Gminy Radłów.
Na terenie sołectwa znajduje się remiza strażacka, która pełni funkcje kulturalne.
Źródła stanu kryzysowego

Brak możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego na boisku czy placu zabaw
negatywnie przekłada się na edukację w wymiarze uczestnictwa w życiu publicznym. Na
obniżenie jakości życia mieszkańców wpływ ma również niedostateczne wyposażenie w
infrastrukturę techniczną. Przyczyną stanu kryzysowego jest znaczny odsetek osób
korzystających z pomocy społecznej oraz pobierających zasiłki. Wycofanie się niektórych
grup społecznych wpływa na pogłębienie zjawiska izolacji społecznej, która w
konsekwencji doprowadza do braku komunikacji z innymi ludźmi. Kapitał społeczny
obniża się poprzez niedostateczną dostępność do wydarzeń kulturalno-sportowych.
Wysoki wskaźnik bezrobotnych osób młodych (poniżej 25 roku życia) świadczyć może o
istnieniu utrudnień związanych z procesem usamodzielniania się.
PODOBSZAR 5 - BRZEŹNICA
Na terenie sołectwa zameldowanych jest 193 osoby. Brzeźnica zajmuje teren 146
hektarów.
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Rysunek 6 Mapa poglądowa – sołectwo Brzeźnica

Źródło: http://gminaradlow.pl/dla-turysty/o-gminie/solectwa

Sfera społeczna
W sołectwie Brzeźnica mieszka proporcjonalnie najwięcej osób korzystających z pomocy
społecznej (165 na 1000 mieszkańców) oraz pobierających zasiłki społeczne (165 na 1000
mieszkańców). Najczęstszym powodem otrzymania zasiłku jest ubóstwo oraz bezrobocie
(103 na 1000 mieszkańców), a następnie bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych oraz inne powody (np. przemoc w rodzinie, sieroctwo, ciężka i
długotrwała choroba, zdarzenia losowe). W Brzeźnicy odnotowano również najwyższe
wskaźniki w gminie dotyczące osób niepełnosprawnych, których przypada 31,09 osób na
1000 mieszkańców (średnia dla gminy – 16,2).
O niższym potencjale gospodarczym regionu świadczy również najniższy w gminie udział
osób w wieku produkcyjnym, który wynosi 538 na 1000 mieszkańców, przy czym średnia
dla gminy równa jest 614 osób. Strukturę ekonomiczną mieszkańców kształtuje również
znaczny udział osób w wieku poprodukcyjnym. Ponad co piąty mieszkaniec sołectwa to
osoba nieaktywna zawodowo (21,7%).
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O występowaniu zjawisk kryzysowych świadczy również liczba założonych niebieskich
kart. Pomimo, że w innych sołectwach odnotowano wyższe wskaźniki, to średnia dla
sołectwa (5,18) przekracza średnią dla gminy (3,76) w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.
Sfera gospodarcza
Istotnym problemem w sferze gospodarczej jest udział osób bezrobotnych. Średnio 31,1
osób na ta terenie sołectwa pozostaje bez pracy. W strukturze osób bezrobotnych znaczny
udział mają kobiety, osoby poniżej 25 roku życia, bez średniego wykształcenia i kwalifikacji
zawodowych.
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Na terenie Brzeźnicy nie funkcjonuje żaden ośrodek zdrowia.
Sfera techniczna
Na terenie sołectwa żaden z mieszkańców nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej.
Sfera środowiskowa
Nadmierne korzystanie z pieców węglowych niekorzystnie wpływa na stan środowiska
naturalnego. Na terenie sołectwa 216,7 budynków w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
podłączonych jest do pieców węglowych, przy czym średnia dla gminy równa jest 213,4.
Potencjały
Na terenie działa Dom Ludowy wybudowany w roku 2008. W Domu konstrukcji
drewnianej działała w przeszłości Wioska Internetowa, pozwalająca na edukację osób
zagrożonych lub wykluczonych cyfrowo. Istnienie takiego miejsca wpłynęło na wzrost
potencjału mieszkańców związanego z nowymi technologiami. Ponadto, przez teren
sołectwa przebiega ponad stukilometrowa trasa rowerowa po Nizinie Nadwiślańskiej,
prowadzącej z Tarnowa.
Sołectwo charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem podmiotów gospodarczych (41,5 na
1000 mieszkańców przy średniej dla gminy 34,6). Znaczny udział w podmiotach
gospodarczych ma jednoosobowa działalność gospodarcza (41,5 na 1000 mieszkańców
przy średniej dla gminy 34,5). Oznacza to, że mieszkańcy cechują się przedsiębiorczością,
o czym świadczy liczba funkcjonujących jednoosobowych firm.
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Źródła stanu kryzysowego
Źródłem stanu kryzysowego jest znaczny udział osób korzystających z pomocy społecznej,
i pobierających zasiłki. Dysproporcje występujące w statusie materialnym przekładają się
na rozwarstwienie społeczne. W wyniku tego obniża się poziom kapitału społecznego i
ekonomicznego, który zaobserwować można również w znacznym udziale osób
bezrobotnych. Bezradność życiowa i brak chęci do zmiany sytuacji życiowej ujawnia się
także pod postacią przemocy w rodzinie. Liczba wydanych niebieskich kart jest jednym ze
wskaźników sugerującym potrzebę przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych na tym
terenie. Negatywne zjawiska odnotowano również w sferze środowiskowej, wpływającej
na obniżenie jakości życia i atrakcyjności miejsca zamieszkania.
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3. POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

Założenia Gminnego Programu Rewitalizacji są kompatybilne z założeniami dokumentów
strategicznych przygotowanych dla powiatu tarnowskiego i Gminy Radłów. Powiązania te
zaprezentowano w poniższej tabeli:
Tabela 1 Powiązanie z dokumentami strategicznymi

Poziom powiatu
Dokument

Powiązanie z Gminnym Programem
Rewitalizacji
Obszar kluczowy I:
AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA I
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
I.1Wzrost konkurencyjności gospodarczej
i atrakcyjności inwestycyjnej powiatu
I.2 Osiągnięcie równowagi ekonomicznej
pomiędzy strukturą gospodarstw rolnych
a opłacalnością produkcji rolnej
I.3 Kreowanie wspólnej, subregionalnej
oferty turystycznej

Strategia Zrównoważonego Rozwoju
Powiatu Tarnowskiego na lata 2011-2020

Obszar kluczowy II:
DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA
II.1 Rozbudowa i modernizacja głównych
ciągów komunikacyjnych zwiększających
dostępność subregionu
II.2 Rozwój powiatowego i lokalnego
układu drogowego
Obszar kluczowy III:
DOSTĘPNOŚĆ DO USŁUG
PUBLICZNYCH WYSOKIEJ JAKOŚCI
III.1 Zapewnienie wysokiego poziomu
bezpieczeństwa
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III.2 Zapewnienie mieszkańcom dostępu
do wysokiej jakości podstawowej i
specjalistycznej opieki medycznej,
świadczeń rehabilitacyjnych,
pielęgnacyjnych i opiekuńczych
III.4 Dbałość o spójność, atrakcyjność i
dostępność oferty kulturalnej
III.5 Rozwój społeczeństwa
informacyjnego
Obszar kluczowy IV:
OCHRONA ŚRODOWISKA
NATURALNEGO
IV.1 Ochrona zasobów wodnych i złóż
kopalin
IV.2 Ochrona powietrza oraz zwiększenie
wykorzystania odnawialnych źródeł
energii
IV.3 Racjonalna gospodarka odpadami
IV.4 Wzrost świadomości ekologicznej
mieszkańców

Obszar strategiczny 1

Subregionalny Program Rozwoju 20142020

Tarnów jako subregionalny ośrodek usług
wyższego rzędu
Obszar strategiczny 2
Rozwój potencjału gospodarczego
subregionu tarnowskiego

Poziom gminy
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Dokument

Powiązanie z Gminnym Programem
Rewitalizacji
Gminny Program Rewitalizacji wpisuje się
w założenia Studium, m.in.:
1. Rozwój osadnictwa powinien być
zorientowany na kształtowanie sieci
osadniczej
o prawidłowym układzie funkcjonalnoprzestrzennym i stale podwyższanym
standardzie.
Utrzymuje się rozwój osadnictwa na
zasadzie:

Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Radłów

- porządkowania poprzez wymianę,
remonty, przebudowę oraz uzupełniania
zabudowy,
- oparcia o tradycyjne układy przestrzenne
poprzez kontynuację rozbudowy na
zewnątrz
istniejących układów osadniczych.
2. Zakłada się zmiany jakościowe struktury
osadniczej, polegające nie tylko na
wymianie i modernizacji substancji
mieszkaniowej w ramach porządkowania
struktur
osadniczych, ale przede wszystkim na
realizacji programów rozwoju
infrastruktury
technicznej, prowadzącej do poprawy
standardów życia mieszkańców.
ROZWÓJ PARTNERSTWA LOKALNEGO W
ZAKRESIE WSPARCIA
RODZINY

Strategia Rozwiązywania

Promowanie różnych form

Problemów Społecznych

integracji oraz programów

w gminie Radłów

wspierających rodziny objętych

na lata 2014-2020

pomocą społeczną w
prawidłowym wypełnianiu ról
wychowawczo-opiekuńczych.
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Wspieranie działań z zakresu
organizacji czasu wolnego dzieci
i młodzieży oraz całych rodzin
dotkniętych dysfunkcjami.
Zapewnienie alternatywnych
form spędzania czasu wolnego
dla rodzin objętych
dysfunkcjami.
Cel strategiczny 1:
Rozwój usług społecznych dla
wzmocnienia kapitału ludzkiego
Gminy
Cel operacyjny I.1
Wzrost kapitału intelektualnego i
rozwój społeczeństwa informacyjnego
Cel operacyjny I.2
Wysoki poziom bezpieczeństwa
publicznego, społecznego i zdrowotnego
mieszkańców
Cel operacyjny I.3
Strategia Rozwoju Gminy Radłów na lata
2014-2020

Zachowanie tożsamości regionalnej i
rozwój kapitału społecznego
Cel operacyjny I.4
Sprawny system zarządzania
publicznego
Cel strategiczny 2:
Skuteczny system ochrony środowiska
wspierający wysoki komfort życia
mieszkańców
Cel operacyjny II.1
Zachowanie atrakcyjności przyrodniczej
i wzrost bezpieczeństwa ekologicznego
Cel operacyjny II.2
Podniesienie atrakcyjności osadniczej i
rozwój infrastruktury sieciowej
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Cel operacyjny II.3
Systematyczna poprawa dostępności
komunikacyjnej
Cel strategiczny 3:
Wykreowanie konkurencyjnej
gospodarki lokalnej, opartej na
przedsiębiorczości mieszkańców,
rozwoju turystyki i rolnictwa
Cel operacyjny III.1
Wzrost poziomu przedsiębiorczości i
atrakcyjności gospodarczej
Cel operacyjny III.2
Wykreowanie oferty turystycznej Gminy
Cel operacyjny III.3
Skuteczna polityka rynku pracy i
promocja zatrudnienia
Cel operacyjny III.4
Wykorzystanie potencjału rolniczego
Gminy

Cel 1:
Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w
rodzinie
Cel 2:
Gminny Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020

Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar
przemocy w rodzinie i zwiększenie
dostępności pomocy
Cel 3:
Zwiększenie skuteczności działań
interwencyjnych przemoc w rodzinie i
korekcyjnych wobec osób stosujących
przemoc
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Cel. Zwiększenie łącznej produkcji energii z
OZE o 1485 GJ/rok w okresie 2015-2020
 Poddziałanie 1.1. Cel: Zwiększenie
produkcji energii z instalacji
fotowoltaicznych o 1277 GJ.
 Poddziałanie 1.2. Cel: zwiększenie
liczby gospodarstwo domowych
korzystających z OŹE – w formie
energii słonecznej w liczbie co
najmniej 37 jednostek.
Cel. Uzyskanie oszczędności energii w
zakresie infrastruktury należącej do gminy
– 1 686,11 GJ

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Radłów 2015-2020

 Poddziałanie 2.1. Cel. Uzyskanie
oszczędności 1189,86 GJ w
pierwszym etapie
termomodernizacji budynków
użyteczności publicznej,
 Poddziałanie 2.2. Cel. Uzyskanie
oszczędności 425,11 GJ w
pierwszym etapie
termomodernizacji budynków
użyteczności publicznej,
 Poddziałanie 2.3. Cel. Uzyskanie
oszczędności 71,17 GJ w związku z
wymianą oświetlenia ulicznego,
Cel. Systematyczna praca nad budowaniem
świadomości energetycznej mieszkańców
poprzez przygotowanie i aktualizacje
dokumentów oraz wprowadzenie stałych
działań informacyjnoorganizacyjnych.
 Poddziałanie 3.1. Cel:
Przygotowanie podstaw do
planowania i wydatkowania
środków finansowych wpływających
na bezpieczeństwo energetyczne i
ograniczenie niskiej emisji
(aktualizacja założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło energię
elektryczną i paliwa gazowe oraz
aktualizacja PGN) w gminie oraz
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wdrożenie zasad zielonych
zamówień publicznych.
 Poddziałanie: 3.2. Cel:
Uporządkowana i stała współpraca z
interesariuszami PGN.
 Poddziałanie: 3.3. Cel:
Prowadzenie stałego kontaktu z
mieszkańcami na temat realizacji
działań wpływających na
ograniczenie niskiej emisji i
efektywność energetyczną w gminie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów strategicznych Gminy Radłów
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4. WIZJA OBSZARU REWITALIZACJI

Wizja obszaru rewitalizacji określa stan docelowy, któremu należy podporządkować ogół
działań. Przewidywany wizerunek charakteryzować się będzie atrakcyjnością obszaru
zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych interesariuszy, poprzez ograniczenie lub
eliminację zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennofunkcjonalnej, technicznej i środowiskowej.
Wizja obszaru rewitalizacji po zakończeniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Radłów kształtuje się następująco:

Podobszary rewitalizacji w 2026 są miejscem, w którym
realizuje się działania lokalne angażujące i integrujące
wszystkie grupy społeczne, wpływające na zwiększenie
uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.
Zminimalizowanie problemu nadmiernego korzystania z
pomocy społecznej, liczby osób objętych wsparciem w
postaci zasiłków, przemocy w rodzinie oraz bezrobocia
pozwoliło na zrównoważony rozwój społecznogospodarczy. Poprawa atrakcyjności zamieszkania nastąpiła
również poprzez podwyższenie jakości przestrzeni
publicznej, w tym rozbudowę infrastruktury społecznej i
technicznej, umożliwiającej promowanie postaw
prospołecznych i budowanie społeczeństwa
obywatelskiego.
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5. CELE REWITALIZACJI I KIERUNKI DZIAŁAŃ

Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radłów na lata 2016-2026 opiera
się na kompleksowym procesie wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
wyznaczonych do rewitalizacji. Sołectwa Siedlec, Marcinkowice, Zdrochec, Glów i
Brzeźnica posiadają niewykorzystany potencjał, który w przyszłości może zaowocować
tym, że stanie się ono atrakcyjną wizytówką Gminy, którą zamieszkują osoby o wysokim
poziomie zadowolenia z życia.
Rewitalizację obszarów zdegradowanych zaplanowano w formie realizacji założonych
celów, wyznaczonych na podstawie pogłębionej analizy stanu społeczno-gospodarczego
miasta, diagnozy potrzeb i problemów oraz konsultacji społecznych. Celem nadrzędnym
działań rewitalizacyjnych jest zniwelowanie nasycenia zjawisk negatywnych i obszarów
problemowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze mieszkańców przy partycypacji
i zaangażowaniu zróżnicowanych grup interesariuszy Gminnego Programu
Rewitalizacji.
CELE STRATEGICZNE DLA OBSZARU REWITALIZACJI
Realizacja założonych celów strategicznych doprowadzi do wyprowadzenia obszarów
zdegradowanych ze stanu kryzysowego oraz aktywizacji społeczności lokalnej. Należy
podkreślić, że zaplanowane przedsięwzięcia przyczynią się do zwiększenia możliwości
rozwojowych nie tylko terenów wyznaczonych do rewitalizacji, ale również obszaru całej
Gminy.
1. Obszar strategiczny: SFERA SPOŁECZNA
Cel strategiczny dla obszaru rewitalizacji: Ułatwienie dostępu do infrastruktury
społecznej mieszkańcom obszaru rewitalizacji.
2. Obszar strategiczny: SFERA TECHNICZNA
Cel strategiczny dla obszaru rewitalizacji: Poprawa jakości infrastruktury technicznej
rewitalizowanych sołectw.
3. Obszar strategiczny: SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA
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Cel strategiczny dla obszaru rewitalizacji: Podniesienie poziomu funkcjonalności
obszaru rewitalizacji.
Dla każdego z obszarów strategicznych opracowano cele operacyjne, do których
przyporządkowano poszczególne przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Obszary rewitalizacji w 2026 są miejscem, w którym realizuje się działania lokalne angażujące
i integrujące wszystkie grupy społeczne, wpływające na zwiększenie uczestnictwa w życiu
publicznym i kulturalnym. Zminimalizowanie problemu nadmiernego korzystania z pomocy
społecznej, liczby osób objętych wsparciem w postaci zasiłków, przemocy w rodzinie oraz
bezrobocia pozwoliło na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Poprawa
atrakcyjności zamieszkania nastąpiła również poprzez podwyższenie jakości przestrzeni
publicznej, w tym rozbudowę infrastruktury społecznej i technicznej, umożliwiającej
promowanie postaw prospołecznych i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Obszary
strategiczne

Sfera społeczna

Cele
Ułatwienie dostępu do
strategiczne
infrastruktury
dla obszaru społecznej mieszkańcom
rewitalizacji
obszaru rewitalizacji
Zapobieganie
występowaniu zjawiska
wykluczenia
społecznego
Cele
operacyjne

Poszerzenie oferty
spędzania czasu
wolnego

Sfera techniczna

Sfera przestrzennofunkcjonalna

Poprawa jakości
infrastruktury
technicznej
rewitalizowanych
sołectw

Podniesienie poziomu
funkcjonalności obszaru
rewitalizacji

Poprawa stanu
infrastruktury drogowej

Zapewnienie dobrej
jakości połączenia
obszaru rewitalizacji z
terenem miejskim

Poprawa stanu
infrastruktury
mieszkaniowej

Likwidacja barier
architektonicznych i
urbanistycznych
utrudniających
mobilność

Integracja i aktywizacja
mieszkańców obszaru
rewitalizacji

KIERUNKI DZIAŁAŃ
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SFERA SPOŁECZNA
Cel strategiczny dla obszaru rewitalizacji: Ułatwienie dostępu do infrastruktury
społecznej mieszkańcom obszaru rewitalizacji

Analiza problemów społecznych mieszkańców obszaru zdegradowanego wskazała na
występowanie skumulowanych negatywnych czynników powodujących występowanie
zjawiska wykluczenia społecznego. Zaliczyć do nich należy wysoki poziom przestępczości,
alkoholizm, przemoc w rodzinie i ubóstwo, niepełnosprawność oraz bezradność w
sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
Rekomenduje się podjęcie działań mających na celu eliminację zjawisk społecznych,
będących przyczyną wykluczenia społecznego (takich jak wspomniane bezrobocie,
ubóstwo, bezradność czy alkoholizm). Zaleca się również aktywizację osób wykluczonych
bądź wykluczeniem zagrożonych, a także ich integrację z pozostałymi członkami
społeczności lokalnej. Działania te należy skierować również w stronę, stale powiększającej
się, grupy osób w wieku poprodukcyjnym – szczególnie zagrożonej wykluczeniem
społecznym.
Ułatwienie dostępu do infrastruktury społecznej oraz poszerzenie możliwości spędzania
czasu wolnego pozwolą na wzrost aktywności społecznej mieszkańców obszaru
rewitalizacji oraz ograniczenie występowania zjawisk kryzysowych. Pomóc w tym mogą
działania mające na celu rozbudowę lub przebudowę obiektów czy też zagospodarowanie
terenów, które pełnić mogą funkcje społeczne. Istotne jest również poszerzenie bazy
sportowej i rekreacyjnej, z której korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy, w tym dzieci
i seniorzy.
SFERA TECHNICZNA
Cel strategiczny dla obszaru rewitalizacji: Poprawa jakości infrastruktury
technicznej rewitalizowanych sołectw

Analiza problemów występujących w sferze technicznej wykazała nagromadzenie
problemów związanych z brakiem dostępu oraz niską jakością infrastruktury technicznej.
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Poprawa stanu infrastruktury drogowej oraz mieszkaniowej wpłynie na wzrost poziomu
jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz pozwoli na rozwój w pozostałych
analizowanych sferach.
Niezwykle istotne jest poprowadzenie działań mających na celu skanalizowanie obszarów,
na których nie ma sieci kanalizacyjnej. Równie ważne jest poprawienie stanu technicznego
dróg, w tym poprawy ich nawierzchni, wykonania pobocza czy też chodników – których
brak w dużym stopniu wpływa na obniżenie komfortu, poczucia bezpieczeństwa oraz
mobilności mieszkańców obszaru rewitalizacji,
SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA
Cel strategiczny dla obszaru rewitalizacji: Podniesienie poziomu funkcjonalności
obszaru rewitalizacji

Analiza problemów występujących w sferze przestrzenno-funkcjonalnej wykazała
nagromadzenie problemów związanych z brakiem funkcjonalności obszaru rewitalizacji.
Podjęte działania pozwolą na likwidację barier architektonicznych i urbanistycznych
utrudniających mobilność oraz Zapewnienie dobrej jakości połączenia obszaru
rewitalizacji z terenem miejskim, co szczególnie istotne jest biorąc pod uwagę, że obszar
rewitalizacji tworzą wyłącznie obszary wiejskie. Wpłynie to na ograniczenie negatywnych
zjawisk występujących w innych sferach – dzięki zapewnieniu lepszego niż dotychczas
połączenia obszaru rewitalizacji z terenami miejskimi, ułatwiony będzie dostęp do różnego
rodzaju placówek i instytucji.
Poziom funkcjonalności obszaru rewitalizacji zostanie podniesiony również dzięki grupie
działań mających na celu zagospodarowanie przestrzeni publicznych.
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radłów na lata 2016-2026 zakłada realizację 3
celów strategicznych oraz 7 celów operacyjnych. Poniżej przedstawiona numeracja celów
operacyjnych w ramach obszarów strategicznych posłuży do oceny pod względem ich
zasadności:
Tabela 2 Spis celów operacyjnych

Numer

Cel operacyjny
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1.1.

Zapobieganie występowaniu zjawiska wykluczenia społecznego

1.2.

Poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego

1.3.

Integracja i aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji

2.1.

Poprawa stanu infrastruktury drogowej

2.2.

Poprawa stanu infrastruktury mieszkaniowej

3.1

3.2.

Zapewnienie dobrej jakości połączenia obszaru rewitalizacji z terenem
miejskim
Likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych utrudniających
mobilność

Źródło: opracowanie własne.
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6. LISTA

PLANOWANYCH

PROJEKTÓW

I

PRZEDSIĘWZIĘĆ

REWITALIZACYJNYCH

Poniżej zaprezentowano listę głównych i komplementarnych projektów rewitalizacyjnych:

LISTA PROJEKTÓW GŁÓWNYCH
1. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Zdrochcu wraz z
zagospodarowaniem terenu
Lokalizacja projektu: Zdrochec dz. ew. 287;
Podmioty realizujące projekt: Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrochcu, Gmina Radłów;
Opis stanu istniejącego: Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym, brak
możliwości organizowania spotkań mieszkańców czy tez zebrań strażackich. W budynku
nie ma sanitariatów;
Cel projektu: Poprawa dostępu do infrastruktury społecznej;
Zakres realizowanych działań: Budynek zostanie gruntownie wyremontowany, zarówno
część, która użytkowana jest przez OSP jak i część przeznaczona na cele społecznokulturalne. Powstaną: sala spotkań, magazyn, aneks kuchenny, sanitariaty;
Prognozowane rezultaty: Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców, ożywienie
społeczne, poprawa jakości życia mieszkańców;
Czas trwania projektu: 2018 - 2019;
Szacunkowy koszt: 700 000 zł;
Potencjalne źródła finansowania: Budżet gminy, fundusze unijne;
Sposób oceny i miary:


Liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych,



Protokół odbioru,



Listy obecności z zebrań,
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Liczba zaangażowanych organizacji pozarządowych i kół zainteresowań w
tworzenie oferty kulturalnej i rozrywkowej,



Liczba osób korzystających z oferty kulturalnej ośrodka.

2. Zagospodarowanie centrum miejscowości Siedlec.
Lokalizacja projektu: Siedlec, dz. ew. nr 120/1;
Podmioty realizujące projekt: Gmina Radłów, Sołectwo Siedlec;
Opis stanu istniejącego: Na działce znajduje się remiza OSP, która została
odremontowana. Teren wokół remizy jest niezagospodarowany;
Cel projektu: Stworzenie miejsca dla spędzania czasu wolnego, poprawa estetyki
przestrzeni publicznej;
Zakres realizowanych działań: Zagospodarowanie przestrzeni wokół remizy OSP,
odrestaurowanie zieleni, budowa: parkingu dla 10 samochodów, placu zabaw, altany,
ławki, koszów na śmieci;
Prognozowane rezultaty: Rezultaty miękkie - poprawa estetyki terenu, ożywienie terenu,
zagospodarowanie czasu wolnego. Rezultaty twarde – wybudowany plac zabaw, mała
architektura;
Czas trwania projektu: 2018 - 2019;
Szacunkowy koszt: 190 000 zł;
Potencjalne źródła finansowania: Fundusze zewnętrzne;
Sposób oceny i miary:


Protokół odbioru



Powierzchnia wybudowanych parkingów,



Liczba osób korzystających z rekreacyjnej przestrzeni publicznej.

3. Remont Domu Ludowego w Zdrochcu
Lokalizacja projektu: Zdrochec, nr dz. 357/1, 357/2, 357/3, pow. 0,05ha;
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Podmioty realizujące projekt: Gmina Radłów, sołtys, rada sołectwa;
Opis stanu istniejącego: Budynek z lat 60-tych, dach częściowo pokryty blachą,
wymagający całościowego remontu wraz z elewacją;
Cel

projektu:

Integrowanie

społeczności

poprzez:

imprezy

okolicznościowe,

organizowane i wspólne spotkania;
Zakres realizowanych działań: remont sali widowiskowej wraz z zapleczem, remont
kuchni, łazienek, wymiana stolarki drzwiowej;
Prognozowane rezultaty: Imprezy organizowane przez szkołę w ciągu roku. Spotkania z
mieszkańcami, kołem gospodyń wiejskich. W ciągu roku dwa zebrania członków OSP.
Imprezy sportowe młodzieży i okolicznościowe od 20 do 30 razy w roku. Odbiorcy projektu
– mieszkańcy wsi i całej gminy;
Czas trwania projektu: 2018 - 2020;
Szacunkowy koszt: 520 000 zł;
Potencjalne źródła finansowania: środki Gminy Radłów, fundusze europejskie;
Sposób oceny i miary:


Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych i sportowych,



Liczba organizowanych wydarzeń,



Protokół odbioru.

4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych łączących
miejscowość Glów z Radłowem oraz z Biskupicami Radłowskimi
Lokalizacja projektu: Glów, nr dz. 119/2, droga nr 200194K (droga koło wału);
Podmioty realizujące projekt: Gmina Radłów;
Opis stanu istniejącego: Brak nakładki asfaltowej na drogach gminnych łączących
miejscowość Glów z Radłowem oraz z Biskupicami Radłowskimi (droga wzdłuż wału);
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Cel projektu: Nakładka asfaltowa na drodze gminnej łączącej miejscowość Glów z
Radłowem (część ulicy Głowskiej) oraz na drodze gminnej łączącej miejscowość Glów z
Biskupicami Radłowskimi;
Zakres realizowanych działań: Wykonanie nakładki asfaltowej. Odbiorcami będą
mieszkańcy nie tylko Glowa, ale też Radłowa i Biskupic Radłowskich;
Prognozowane rezultaty: Rezultaty trwałe: około 2,5 km nawierzchni. Poprawa stanu
dróg i komfortu mieszkańców. Likwidacja utrudnień komunikacyjnych;
Czas trwania projektu: 2019 - 2020;
Szacunkowy koszt: 800 000 zł;
Potencjalne źródła finansowania: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, budżet Gminy;
Sposób oceny i miary:


Protokół odbioru,



Liczba użytkowników drogi,



Długość wykonanej nawierzchni asfaltowej.

5. Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie wokół budynku OSP w Glowie
Lokalizacja projektu: Glów, plac obok remizy OSP, nr dz. 255/2;
Podmioty realizujące projekt: Gmina Radłów, OSP Glów;
Opis stanu istniejącego: Teren wokół budynku Ochotniczej Straży Pożarnej jest
niezagospodarowany;
Cel projektu: Zagospodarowanie terenów wokół remizy strażackiej pod plac zabaw dla
dzieci;
Zakres realizowanych działań: Budowa placu zabaw na terenie wokół remizy strażackiej
w miejscowości Glów;
Prognozowane rezultaty: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i opiekunów.
Integracja społeczna;
Czas trwania projektu: 2021;
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Szacunkowy koszt: 80 000 - 100 000 zł;
Potencjalne źródła finansowania: fundusze zewnętrzne, budżet Gminy;
Sposób oceny i miary:


Protokół odbioru,



Liczba wydarzeń rekreacyjnych zorganizowanych dla dzieci i młodzieży.

6. Budowa kanalizacji na terenie Glowa i części ulicy Glowskiej
Lokalizacja projektu: miejscowość Glów;
Podmioty realizujące projekt: Gmina Radłów;
Opis stanu istniejącego: Brak sieci kanalizacyjnej;
Cel projektu: Skanalizowanie wsi Glów oraz części ulicy Glowskiej;
Zakres realizowanych działań: Przeprowadzenie prac związanych z położeniem sieci
przewodów ciśnieniowych i tłocznych, zgodnie z ukształtowaniem terenu. Powstanie
instalacji kanalizacyjnej wraz z przyłączami do gospodarstw domowych;
Prognozowane rezultaty: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej;
Czas trwania projektu: 2021 - 2023;
Szacunkowy koszt: 1 000 000 - 1 500 000 zł;
Potencjalne źródła finansowania: fundusze zewnętrzne, budżet Gminy;
Sposób oceny i miary:


Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej,



Liczba nowopodłączonych gospodarstw domowych do instalacji kanalizacyjnej.

7. Wykonanie ogrodzenia wokół boiska w miejscowości Siedlec
Lokalizacja projektu: Siedlec, nr dz. 310;
Podmioty realizujące projekt: Gmina Radłów, sołectwo Siedlec;
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Opis stanu istniejącego: Na boisku wykonana jest murawa, nie ma natomiast ogrodzenia;
Cel projektu: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;
Zakres realizowanych działań: Powstanie 170 metrów ogrodzenia o wysokości 4 i 6
metrów;
Prognozowane rezultaty: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników boiska, zwiększenie
komfortu z użytkowania obiektu;
Czas trwania projektu: 2017 - 2018;
Szacunkowy koszt: 40 000 zł;
Potencjalne źródła finansowania: Budżet Gminy, Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego;
Sposób oceny i miary:


Długość powstałego ogrodzenia wokół boiska,



Liczba nowych użytkowników obiektu.

8. Wykonanie remontu drogi gminnej w Siedlcu
Lokalizacja projektu: dz. nr 145, 294, Siedlec;
Podmioty realizujące projekt: Gmina Radłów, sołectwo Siedlec;
Opis stanu istniejącego: Zniszczona nawierzchnia drogi, brak poboczy;
Cel projektu: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach oraz komfortu z
użytkowania infrastruktury transportowej;
Zakres realizowanych działań: Powstanie około jednego kilometra nakładki asfaltowej;
Prognozowane rezultaty: Poprawa bezpieczeństwa;
Czas trwania projektu: 2017 - 2021;
Szacunkowy koszt: 300 000 zł;
Potencjalne źródła finansowania: Budżet Gminy, RPO 2014 - 2020 Małopolskie;
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Sposób oceny i miary:


Długość nowopowstałej nawierzchni asfaltowej,



Protokół odbioru.

9. Wykonanie kanalizacji w miejscowości Siedlec
Lokalizacja projektu: miejscowość Siedlec;
Podmioty realizujące projekt: Gmina Radłów, sołectwo Siedlec;
Opis stanu istniejącego: Brak kanalizacji;
Cel projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej;
Zakres realizowanych działań: Budowa oraz zharmonizowanie 6/7 kilometrów nowej
instalacji kanalizacyjnej;
Prognozowane rezultaty: Podniesienie standardów w infrastrukturze technicznej w
miejscowości Siedlec. Wzrost jakości zaplecza sanitarnego. Wzrost zadowolenia
mieszkańców z życia.
Czas trwania projektu: 2019 - 2020;
Szacunkowy koszt: 3 000 000 zł;
Potencjalne źródła finansowania: fundusze zewnętrzne, środki budżetowe Gminy;
Sposób oceny i miary:


Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej,



Protokół odbioru;



Liczba nowopodłączonych gospodarstw domowych do instalacji kanalizacyjnej.

10. Wykonanie remontu budynku remizy OSP w Marcinkowicach
Lokalizacja projektu: Remiza strażacka w Marcinkowicach, nr dz. 1258;
Podmioty realizujące projekt: Gmina Radłów;

46 | Strona
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radłów na lata 2016-2026

Opis stanu istniejącego: Budynek OSP znajduje się w złym stanie technicznym.
Konstrukcja budynku nie pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału miejsca.
Cel projektu: Kompleksowy remont budynku. Poprawa użyteczności konstrukcji;
Zakres realizowanych działań: Remont budynku, w tym: wymiana stolarki, wykonanie
wylewki, odrestaurowanie dachu. Prace projektowe, budowa instalacji wodnokanalizacyjnej;
Prognozowane rezultaty: Zwiększone możliwości w akcjach strażaków;
Czas trwania projektu: 2018 - 2019;
Szacunkowy koszt: 320 000 zł;
Potencjalne źródła finansowania: Budżet Gminy, RPO 2014 - 2020 Małopolskie;
Sposób oceny i miary:


Protokół odbioru;



Liczba wyremontowanych budynków.

11. Zagospodarowanie terenów wokół remizy strażackiej w Marcinkowicach
Lokalizacja projektu: Marcinkowice, dz. nr 1258;
Podmioty realizujące projekt: Gmina Radłów;
Opis stanu istniejącego: Niezagospodarowane tereny wokół budynku remizy strażackiej
w Marcinkowicach;
Cel projektu: Wzrost bezpieczeństwa oraz kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Prace
budowlane związane z wykonaniem ogrodzenia oraz obiektu sportowego;
Zakres realizowanych działań: Wykonanie ogrodzenia działki wokół remizy oraz
zagospodarowanie terenu wokół budynku na cele sportowe;
Prognozowane rezultaty: Wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Powstanie obiektu
sportowo-rekreacyjnego. Usprawnienie użyteczności infrastruktury, z której korzystają
strażacy; Stworzenie obiektu towarzysko-rekreacyjnego oraz wizualno-dekoracyjnego.
Powstanie altanki, placu rekreacyjnego.
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Czas trwania projektu: 2018 - 2020;
Szacunkowy koszt: 1 025 000 zł;
Potencjalne źródła finansowania: Budżet Gminy, RPO 2014 - 2020 Małopolskie;
Sposób oceny i miary:


Protokół odbioru,



Liczba zorganizowanych wydarzeń rekreacyjnych,



Liczba użytkowników nowopowstałej infrastruktury.

12. Budowa Miejskiego Centrum Kultury w Radłowie w miejscu dawnej
synagogi
Lokalizacja projektu: Radłów, dz. nr 936/4, 940/2, 936/3, 937, 936/2, 940/1;
Podmioty realizujące projekt: Gmina Radłów, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa;
Opis stanu istniejącego: Budynek starej synagogi jest niemal zupełnie zniszczony, nie
nadaje się do użytkowania;
Cel projektu: Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców, cele społeczno-kulturalne;
Zakres realizowanych działań: Planuje się budowę MCK, które mieścić będzie salę z
widownią, kino, kręgielnie oraz sale konferencyjną. Budynek będzie przystosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych;
Prognozowane rezultaty: Rezultaty twarde – nowy budynek użyteczności publicznej,
liczba osób korzystających z centrum (seanse filmowe, spotkania z gwiazdami, znanymi
osobami, lokalnymi twórcami). Poprawa estetyki przestrzeni publicznej.
Rezultaty miękkie – zwiększenie dostępu do kultury, stworzenie warunków dla rozwoju
talentów, zachęta w działaniu dla lokalnych twórców, stowarzyszeń, ożywienie
społeczeństwa, postaw lokalnych, wykorzystanie zasobów kultury dla rozwoju gminy;
Czas trwania projektu: 2018 - 2020;
Szacunkowy koszt: 4 000 000 zł;
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Potencjalne źródła finansowania: Budżet gminy, fundusze unijne;
Sposób oceny i miary:


Liczba osób korzystających z Centrum Kultury,



Liczba sprzedanych biletów,



Liczba przedsięwzięć zorganizowanych w Centrum Kultury,



Liczba zaangażowanych organizacji pozarządowych w przedsięwzięcia kulturalne.

Projekt ten nie będzie realizowany na obszarze rewitalizacji, jednak będzie miał istotny
wpływ na mieszkańców rewitalizowanych sołectw. Radłów, jako jedyny ośrodek miejski w
Gminie ma wielki wpływ na mieszkańców wszystkich sołectw, w tym sołectw
rewitalizowanych. Poszerzenie oferty kulturalnej czy też społecznej na terenie miasta jest
równoznaczne ze wzrostem aktywności mieszkańców zamieszkujących obszary wiejskie.
Podkreślić w tym miejscu należy, że do rewitalizacji wyznaczone zostały jedynie tereny
wiejskie. Z Centrum Kultury będą korzystali mieszkańcy całej Gminy, w tym mieszkańcy
obszaru rewitalizacji,

13. Rewaloryzacja Parku w Zespole Pałacowo – Parkowym w Radłowie.
Lokalizacja projektu: Radłów, dz. ew.1322/1, 1321;
Podmioty realizujące projekt: Gmina Radłów;
Opis stanu istniejącego: Park jest zaniedbany, brak małej architektury, ścieżek,
oświetlenia. W parku znajduje się Domek Ogrodnika, który jest w bardzo złym stanie
technicznym i nie nadaje się do użytkowania. Park nie spełnia swoich funkcji
krajobrazowych ani rekreacyjnych;
Cel projektu: Stworzenie miejsca dla spędzania czasu wolnego, poprawa estetyki
przestrzeni publicznej;
Zakres realizowanych działań: Park zostanie poddany rewaloryzacji by mógł zostać
udostępniony mieszkańcom i turystom. Domek ogrodnika zostanie zaadaptowany do
funkcji

kawiarni,

ogrodzeniowego

istniejący mostek przebudowany.
zostaną

zakonserwowane,

Zachowane

wyczyszczone

i

szczątki

muru

fragmentarycznie

uzupełnione;
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Prognozowane

rezultaty:

Rezultaty

miękkie

-

Ożywienie

terenu,

poprawa

funkcjonalności, estetyki, zachowanie cennych starych drzew, wzbogacenie układu
roślinnego, podniesienie walorów przyrodniczych i estetycznych parku. Zachowanie i
ochrona walorów historyczno-kulturowych.
Rezultaty twarde – zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej;
Czas trwania projektu: 2018 - 2020;
Szacunkowy koszt: 3 000 000 - 5 000 000 zł;
Potencjalne źródła finansowania: Budżet gminy, fundusze unijne;
Sposób oceny i miary:


Protokół zakończenia prac rewaloryzacyjnych,



Liczba nowopowstałych elementów przestrzeni publicznej,



Liczba utworzonych miejsc o charakterze turystycznym i rekreacyjnym,



Liczba mieszkańców i turystów korzystających z domku ogrodnika, jako kawiarni.

Projekt ten nie będzie realizowany na obszarze rewitalizacji, jednak będzie miał istotny
wpływ na mieszkańców rewitalizowanych sołectw. Radłów, jako jedyny ośrodek miejski w
Gminie ma wielki wpływ na mieszkańców wszystkich sołectw, w tym sołectw
rewitalizowanych. Poszerzenie oferty kulturalnej czy też społecznej na terenie miasta jest
równoznaczne ze wzrostem aktywności mieszkańców zamieszkujących obszary wiejskie.
Podkreślić w tym miejscu należy, że do rewitalizacji wyznaczone zostały jedynie tereny
wiejskie. Ze zrewitalizowanego terenu będą korzystali mieszkańcy całej Gminy, w tym
mieszkańcy obszaru rewitalizacji.

14. Przebudowa budynku zabytkowej plebanii ze zmianą sposobu
użytkowania części pomieszczeń na cele społeczno-kulturalne
Lokalizacja projektu: Radłów, ul. Biskupska 3, nr dz. 918/1;
Podmioty realizujące projekt: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w
Radłowie, Gmina Radłów;
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Opis stanu istniejącego: Stan techniczny budynku jest zły, budynek nie nadaje się do
użytkowania. Drzewa w pobliżu plebanii nasadzone są przypadkowo i niedbale, chodniki i
dojścia są zniszczone;
Cel projektu: Poprawa estetyki

przestrzeni

publicznej,

zagospodarowanie

czasu

wolnego mieszkańców, kultywowanie tradycji;
Zakres realizowanych działań: Remont elewacji zewnętrznej budynku, wymiana stolarki
okiennej, drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego. Budynek zostanie wyposażony w
instalację wodną, gazową oraz kanalizacyjną. Planowany jest remont instalacji
elektrycznej. Budynek zostanie wyposażony w pochylnie dla niepełnosprawnych. Planuje
się wycięcie starych, zniszczonych drzew i nasadzenie nowych, budowę parkingu (5 miejsc,
w tym dla osoby niepełnosprawnej) oraz chodników. Część pomieszczeń zostanie
przeznaczona na cele społeczno-kulturalne, jako sale spotkań i wystawiennicze;
Prognozowane rezultaty: Odremontowany budynek. Zwiększona liczba spotkań grup
parafialnych - chóru, rady parafialnej, akcji katolickiej, grup młodzieżowych z terenu
gminy;
Czas trwania projektu: 2017 - 2019;
Szacunkowy koszt: 1 800 000 zł;
Potencjalne źródła finansowania: Budżet parafii, środki unijne;
Sposób oceny i miary:


Protokoły odbioru,



Rejestr spotkań,



Liczba przedsięwzięć kulturalnych i społecznych,



Liczba odrestaurowanych zabytków.

Projekt ten nie będzie realizowany na obszarze rewitalizacji, jednak będzie miał istotny
wpływ na mieszkańców rewitalizowanych sołectw. Radłów, jako jedyny ośrodek miejski w
Gminie ma wielki wpływ na mieszkańców wszystkich sołectw, w tym sołectw
rewitalizowanych. Poszerzenie oferty kulturalnej czy też społecznej na terenie miasta jest
równoznaczne ze wzrostem aktywności mieszkańców zamieszkujących obszary wiejskie.
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Podkreślić w tym miejscu należy, że do rewitalizacji wyznaczone zostały jedynie tereny
wiejskie. Ze zrewitalizowanego terenu będą korzystali mieszkańcy całej Gminy, w tym
mieszkańcy obszaru rewitalizacji.

LISTA PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH
Poniżej przedstawiono listę projektów komplementarnych. Choć nie będą one realizowane
na terenie obszaru rewitalizacji, to wpłyną na podwyższenie jakości życia wszystkich
mieszkańców gminy, w tym mieszkańców rewitalizowanych sołectw.

1. Remont drogi w Biskupicach Radłowskich
Lokalizacja projektu: Biskupice Radłowskie, ul. Bohaterów Września, nr dz. 903/7;
Podmioty realizujące projekt: Gmina Radłów, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi
Biskupice Radłowskie;
Opis stanu istniejącego: Niedostosowana do uwarunkowań naturalnych droga. Brak
chodnika wzdłuż drogi;
Cel projektu: Wykonanie chodnika oraz infrastruktury odprowadzającej wodę opadową;
Zakres realizowanych działań: Wykonanie chodnika wraz z działaniami mającymi na
celu odwodnienie ulicy;
Prognozowane rezultaty: Zwiększenie użyteczności infrastruktury publicznej;
Czas trwania projektu: 2020 - 2022;
Szacunkowy koszt: 220 000 zł;
Potencjalne źródła finansowania: budżet Gminy Radłów, fundusze unijne;
Sposób oceny i miary:


Protokół oddania do użytkowania chodnika,



Długość zmodernizowanych dróg,



Długość nowopowstałego ciągu pieszego.
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2. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej siłowni wraz z remontem budynku
starego ujęcia wody
Lokalizacja projektu: Biskupice Radłowskie, nr dz. 809/6, pow. 0,26ha;
Podmioty realizujące projekt: Gmina Radłów, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi
Biskupice Radłowskie;
Opis stanu istniejącego: Brak miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu;
Cel projektu: Zagospodarowanie działki, aktywizacja społeczeństwa;
Zakres realizowanych działań: Remont budynku. Powstanie siłowni wewnątrz oraz na
zewnątrz budynku;
Prognozowane rezultaty: Polepszenie stanu zdrowia mieszkańców sołectwa oraz innych
mieszkańców gminy;
Czas trwania projektu: 2020 - 2022;
Szacunkowy koszt: 500 000 zł;
Potencjalne źródła finansowania: budżet Gminy Radłów, fundusze unijne;
Sposób oceny i miary:


Protokół odbioru,



Liczba osób korzystających z siłowni zewnętrznej,



Liczba sprzedanych biletów i karnetów na siłownię wewnątrz budynku.

3. Budowa boiska sportowego obok szkoły w Przybysławicach
Lokalizacja projektu: Przybysławice, nr dz. 2156;
Podmioty realizujące projekt: Gmina Radłów, sołectwo Przybysławice;
Opis stanu istniejącego: Boisko trawiaste, bez odpowiedniej nawierzchni;
Cel projektu: Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców;
Zakres realizowanych działań: Budowa boiska wielofunkcyjnego;
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Prognozowane rezultaty: Wzrost aktywności fizycznej mieszkańców Przybysławic i
reszty gminy, poprawa zdrowia mieszkańców;
Czas trwania projektu: 2017 - 2018;
Szacunkowy koszt: 700 000 zł;
Potencjalne źródła finansowania: Budżet Gminy Radłów, środki z funduszy unijnych;
Sposób oceny i miary:


Liczba użytkowników infrastruktury rekreacyjno - sportowej;



Protokół odbioru obiektu;



Liczba zorganizowanych wydarzeń sportowych.

4. Termomodernizacja remizy OSP w Przybysławicach
Lokalizacja projektu: Przybysławice, nr dz. 2074;
Podmioty realizujące projekt: Gmina Radłów, sołectwo Przybysławice;
Opis stanu istniejącego: Remiza nie jest docieplona. Wewnątrz budynek jest po
częściowym remoncie;
Cel projektu: Podniesienie estetyki budynku, zmniejszenie utraty ciepła. Zmniejszenie
kosztów ogrzewania budynku. Zwiększenie komfortu termicznego dla użytkowników
remizy;
Zakres realizowanych działań: Docieplenie ścian zewnętrznych;
Prognozowane rezultaty: Zwiększenie komfortu z korzystania z budynku OSP.
Zwiększenie użyteczności budynku. Umożliwienie członkom OSP wykonywania
obowiązków;
Czas trwania projektu: 2018;
Szacunkowy koszt: 320 000 zł;
Potencjalne źródła finansowania: środki własne Gminy Radłów, dofinansowanie ze
środków RPO, FS Unii Europejskiej oraz EFRR Unii Europejskiej;
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Sposób oceny i miary:


Protokół odbioru,



Różnica pomiędzy kosztami utrzymania ciepła wewnątrz budynku przed renowacją
i po renowacji.

5. Renowacja pomnika upamiętniającego ofiary I i II Wojny Światowej w
Przybysławicach
Lokalizacja projektu: Przybysławice, nr dz. 2077;
Podmioty realizujące projekt: Gmina Radłów, Ochotnicza Straż Pożarna w
Przybysławicach, Sołectwo Przybysławice;
Opis stanu istniejącego: Pomnik upamiętniający ofiary I i II Wojny Światowej jest
zniszczony, wymaga kompleksowej renowacji;
Cel projektu: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej. Zachowanie pamięci o ofiarach
wojen światowych;
Zakres realizowanych działań: Zostaną przeprowadzone działania: wymiana tablic
pamiątkowych, wykonanie ogrodzenia, prace renowacyjne;
Prognozowane rezultaty: Zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej. Wzrost
świadomości historycznej wśród mieszkańców gminy;
Czas trwania projektu: 2017 - 2018;
Szacunkowy koszt: 40 000 zł;
Potencjalne źródła finansowania: budżet gminy, budżet województwa małopolskiego,
fundusze unijne, środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
Sposób oceny i miary:


Liczba zmodernizowanych przestrzeni publicznych,



Liczba promowanych miejsc atrakcyjnych turystycznie,



Liczba atrakcji udostępnionych turystom i mieszkańcom.
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6. Rozbudowa sali gimnastycznej przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w
Przybysławicach
Lokalizacja projektu: Przybysławice 152, 33-273, Marcinkowice. Nr dz. 2155, pow.
0,5802 ha;
Podmioty realizujące projekt: Stowarzyszenie „Rozwój wsi Przybysławice i Pasieki
Otfinowskiej”, Gmina Radłów - sołectwa: Przybysławice i Pasika Otfinowska;
Opis stanu istniejącego: Obecna sala gimnastyczna o powierzchni 60m2 nie spełnia
podstawowych warunków do realizacji zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów
placówki;
Cel projektu: Podniesienie poziomu kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
lokalnej społeczności;
Zakres realizowanych działań: Rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej poprzez
wyburzenie stropu i dwóch ścian. Dobudowanie nowych ścian w celu uzyskania określonej
powierzchni nowej sali gimnastycznej;
Prognozowane rezultaty: Uzyskanie lepszych wyników sportowych wśród uczniów
miejscowej szkoły podstawowej. Wzrost aktywności fizycznej i podniesienie poziomu
kultury fizycznej wśród mieszkańców Przybysławic i Pasieki Otfinowskiej;
Czas trwania projektu: 2018 - 2019;
Szacunkowy koszt: 300 000 zł;
Potencjalne źródła finansowania: Dotacje z funduszy unijnych, środki własne
Stowarzyszenia;
Sposób oceny i miary:


Analiza wyników nauczania z wychowania fizycznego i osiągnięć sportowych
uczniów szkoły podstawowej;



Protokół odbioru.

7. Budowa chodników wzdłuż dróg gminnych
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Lokalizacja projektu: Radłów, Biskupice Radłowskie, chodniki wzdłuż dróg gminnych i
wojewódzkich;
Podmioty realizujące projekt: Gmina Radłów;
Opis stanu istniejącego: Obecnie przy żadnej drodze gminnej nie ma chodników;
Cel projektu: Poprawienie bezpieczeństwa na drogach, dla dzieci i dorosłych;
Zakres realizowanych działań: Budowa chodników w miejscowości Radłów i Biskupice
Radłowskie;
Prognozowane rezultaty: Wzrost mobilności mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa z
użytkowania ścieżek pieszych;
Czas trwania projektu: 2018 - 2020;
Szacunkowy koszt: 300 000 zł;
Potencjalne źródła finansowania: Budżet Gminy, RPO 2014 - 2020 Małopolskie;
Sposób oceny i miary:


Protokół odbioru;



Długość powstałych chodników wzdłuż dróg gminnych.

8. Poprawa stanu technicznego budynku OSP w sołectwie Zabawa.
Lokalizacja projektu: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Zabawa;
Podmioty realizujące projekt: Gmina Radłów, OSP Zabawa;
Opis stanu istniejącego: Budynek OSP znajduje się w złym stanie technicznym.
Cel projektu: Poprawa ogólnego stanu obiektów. Poprawa estetyki i możliwości
eksploatacyjnych pomieszczeń. Możliwość wygodnego korzystania z pomieszczeń;
Zakres realizowanych działań: Remont sali szkoleniowej. Remont budynków
gospodarczych. Remont pomieszczeń socjalnych;
Prognozowane rezultaty: Wzrost użyteczności budynku, poprawa warunków pracy;
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Czas trwania projektu: 2019 - 2020;
Szacunkowy koszt: 290 000 zł;
Potencjalne źródła finansowania: Budżet Gminy, RPO 2014 - 2020 Małopolskie;
Sposób oceny i miary:


Protokół odbioru;



Liczba zmodernizowanych budynków.

Przedstawiciele wszystkich podmiotów innych niż Gmina Radłów udzielili pisemnej zgody
na wpisanie ich jako podmioty realizujące.

POWIĄZANIE

PLANOWANYCH

PROJEKTÓW

Z

CELAMI

I

KIERUNKAMI DZIAŁAŃ

W poniższej tabeli wykazano powiązanie projektów rewitalizacyjnych z zakładanymi
celami i kierunkami działań:

Tabela 3 Powiązanie planowanych projektów z celami i kierunkami działań

Lp.

Nazwa projektu

Cel operacyjny

PROJEKTY GŁÓWNE

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy
1)

OSP w Zdrochcu wraz z
zagospodarowaniem terenu

1.1.
Zapobieganie występowaniu zjawiska
wykluczenia społecznego
1.2.
Poszerzenie oferty spędzania czasu
wolnego
1.3.
Integracja i aktywizacja mieszkańców
obszaru rewitalizacji
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Lp.

2)

Nazwa projektu

Cel operacyjny

Zagospodarowanie centrum miejscowości

3.2.
Likwidacja barier architektonicznych i

Siedlec

urbanistycznych utrudniających
mobilność

3)

Remont Domu Ludowego w Zdrochcu

1.1.
Zapobieganie występowaniu zjawiska
wykluczenia społecznego
1.2.
Poszerzenie oferty spędzania czasu
wolnego
1.3.
Integracja i aktywizacja mieszkańców
obszaru rewitalizacji

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na
4)

5)

Glów z Radłowem oraz z Biskupicami

2.1.
Poprawa stanu infrastruktury drogowej
3.1
Zapewnienie dobrej jakości połączenia

Radłowskimi

obszaru rewitalizacji z terenem miejskim

drogach gminnych łączących miejscowość

Powstanie placu zabaw dla dzieci na
terenie wokół budynku OSP w Glowie

1.1.
Zapobieganie występowaniu zjawiska
wykluczenia społecznego
1.2.
Poszerzenie oferty spędzania czasu
wolnego
1.3.
Integracja i aktywizacja mieszkańców
obszaru rewitalizacji

6)

7)

Budowa kanalizacji na terenie Glowa i
części ulicy Glowskiej

Wykonanie ogrodzenia wokół boiska w
miejscowości Siedlec

2.2.
Poprawa stanu infrastruktury
mieszkaniowej
1.2.
Poszerzenie oferty spędzania czasu
wolnego
1.3.
Integracja i aktywizacja mieszkańców
obszaru rewitalizacji
3.2.
Likwidacja barier architektonicznych i
urbanistycznych utrudniających
mobilność
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Lp.

8)

Nazwa projektu

Cel operacyjny

Wykonanie remontu drogi gminnej w

2.1.
Poprawa stanu infrastruktury drogowej
3.1
Zapewnienie dobrej jakości połączenia

Siedlcu

obszaru rewitalizacji z terenem miejskim
9)

10)

Wykonanie kanalizacji w miejscowości
Siedlec

Wykonanie remontu budynku remizy OSP
w Marcinkowicach

2.2.
Poprawa stanu infrastruktury
mieszkaniowej
1.1.
Zapobieganie występowaniu zjawiska
wykluczenia społecznego
1.2.
Poszerzenie oferty spędzania czasu
wolnego
1.3.
Integracja i aktywizacja mieszkańców
obszaru rewitalizacji

11)

Zagospodarowanie terenów wokół remizy
strażackiej w Marcinkowicach

1.1.
Zapobieganie występowaniu zjawiska
wykluczenia społecznego
1.2.
Poszerzenie oferty spędzania czasu
wolnego
1.3.
Integracja i aktywizacja mieszkańców
obszaru rewitalizacji

12)

Budowa Miejskiego Centrum Kultury w
Radłowie w miejscu dawnej synagogi

1.1.
Zapobieganie występowaniu zjawiska
wykluczenia społecznego
1.2.
Poszerzenie oferty spędzania czasu
wolnego
1.3.
Integracja i aktywizacja mieszkańców
obszaru rewitalizacji

13)

Rewaloryzacja Parku w Zespole Pałacowo –
Parkowym w Radłowie

1.1.
Zapobieganie występowaniu zjawiska
wykluczenia społecznego
1.2.
Poszerzenie oferty spędzania czasu
wolnego
1.3.
Integracja i aktywizacja mieszkańców
obszaru rewitalizacji
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14)

1)

2)

1.1.
Zapobieganie występowaniu zjawiska
wykluczenia społecznego
Przebudowa budynku zabytkowej plebanii ze
1.2.
zmianą sposobu użytkowania części
Poszerzenie oferty spędzania czasu
wolnego
pomieszczeń na cele społeczno-kulturalne
1.3.
Integracja i aktywizacja mieszkańców
obszaru rewitalizacji
PROJEKTY KOMPLEMENTARNE

Remont drogi w Biskupicach Radłowskich

Remont budynku oraz stworzenie
wewnętrznej oraz zewnętrznej siłowni

2.1.
Poprawa stanu infrastruktury drogowej
1.2.
Poszerzenie oferty spędzania czasu
wolnego
1.3.
Integracja i aktywizacja mieszkańców
obszaru rewitalizacji
2.2.
Poprawa stanu infrastruktury
mieszkaniowej

3)

Budowa boiska sportowego obok szkoły w
Przybysławicach

1.2.
Poszerzenie oferty spędzania czasu
wolnego
1.3.
Integracja i aktywizacja mieszkańców
obszaru rewitalizacji

4)

Termomodernizacja remizy OSP w
Przybysławicach

1.1.
Zapobieganie występowaniu zjawiska
wykluczenia społecznego
1.2.
Poszerzenie oferty spędzania czasu
wolnego
1.3.
Integracja i aktywizacja mieszkańców
obszaru rewitalizacji

5)

Renowacja pomnika upamiętniającego ofiary
I i II Wojny Światowej w Przybysławicach
Rozbudowa sali gimnastycznej przy

6)

Niepublicznej Szkole Podstawowej w
Przybysławicach

1.3.
Integracja i aktywizacja mieszkańców
obszaru rewitalizacji
1.1.
Zapobieganie występowaniu zjawiska
wykluczenia społecznego
1.2.
Poszerzenie oferty spędzania czasu
wolnego
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1.3.
Integracja i aktywizacja mieszkańców
obszaru rewitalizacji

7)

Budowa chodników wzdłuż dróg gminnych

2.1.
Poprawa stanu infrastruktury drogowej
3.2.
Likwidacja barier architektonicznych i
urbanistycznych utrudniających mobilność

8)

Poprawa stanu technicznego budynku OSP w
sołectwie Zabawa

1.1.
Zapobieganie występowaniu zjawiska
wykluczenia społecznego
1.2.
Poszerzenie oferty spędzania czasu
wolnego
1.3.
Integracja i aktywizacja mieszkańców
obszaru rewitalizacji

Źródło: opracowanie własne.
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7. MECHANIZMY ZAPEWNIANIA KOMPLEMENTARNOŚCI REWITALIZACJI

Podejmowanie wielokierunkowych działań na rzecz lokalnej społeczności, środowiska,
gospodarki i przestrzeni powinno charakteryzować skuteczny proces rewitalizacji.
Konieczne jest również przestrzeganie mechanizmów zapewniania komplementarności
procesu wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji.
Niezbędne

jest

zachowanie

komplementarności:

przestrzennej,

problemowej,

proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej oraz źródeł finansowania.
KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZESTRZENNA
Komplementarność przestrzenna wymaga uwzględniania powiązań pomiędzy projektami
realizowanymi na terenie objętym rewitalizacją, a działaniami wprowadzanymi na
obszarze niezdegradowanym, ale oddziałującymi na przestrzeń rewitalizowaną.
Przestrzeganie tej zasady sprawi, że program rewitalizacji jest efektywniejszy, natomiast
podejmowane przedsięwzięcia lepiej się dopełniają. Zapewnianie komplementarności
przestrzennej zapobiega również przesuwaniu problemów społecznych na inne tereny lub
pojawianiu się negatywnych efektów społecznych, jak segregacja i wykluczenie społeczne.
Należy podkreślić, że pomiędzy wszystkimi przedsięwzięciami zachodzi efekt synergii – tj.
projekty się uzupełniają i dopełniają. Zaplanowane projekty są także odpowiedzią na
zdiagnozowane problemy, dzięki czemu osiągnięty zostanie główny cel rewitalizacji.
W poniższej tabeli przedstawiono miejsca realizacji projektów:
Tabela 4 Miejsce realizacji projektów rewitalizacyjnych

Lp.

Nazwa projektu

Miejsce realizacji projektu

PROJEKTY GŁÓWNE

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy
1)

OSP w Zdrochcu wraz z

Zdrochec dz. ew. 287;

zagospodarowaniem terenu
2)

Zagospodarowanie centrum miejscowości
Siedlec

Siedlec, dz. ew. nr 120/1;
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Lp.

Nazwa projektu

3)

Remont Domu Ludowego w Zdrochcu

Miejsce realizacji projektu
Zdrochec, nr dz. 357/1, 357/2, 357/3,
pow. 0,05ha;

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na
4)

drogach gminnych łączących miejscowość

Glów, nr dz. 119/2, droga nr 200194K

Glów z Radłowem oraz z Biskupicami

(droga koło wału);

Radłowskimi
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie

Glów, plac obok remizy OSP, nr dz.

wokół budynku OSP w Glowie

255/2;

Budowa kanalizacji na terenie Glowa i
części ulicy Glowskiej
Wykonanie ogrodzenia wokół boiska w

Siedlec, nr dz. 310;

miejscowości Siedlec
Wykonanie remontu drogi gminnej w
Siedlcu
Wykonanie kanalizacji w miejscowości
Siedlec

Siedlec, dz. nr 145, 294

Gmina Radłów, sołectwo Siedlec;

Wykonanie remontu budynku remizy OSP

Remiza strażacka w Marcinkowicach, dz.

w Marcinkowicach

nr 1258;

Zagospodarowanie terenów wokół remizy

Marcinkowice dz. nr 1258; działka nr

strażackiej w Marcinkowicach

1258 (teren obok remizy OSP);

Budowa Miejskiego Centrum Kultury w

Radłów, dz. nr 936/4, 940/2, 936/3, 937,

Radłowie w miejscu dawnej synagogi

936/2, 940/1;

13) Rewaloryzacja Parku w Zespole Pałacowo –

Parkowym w Radłowie
14)

Gmina Radłów, sołectwo Glów;

Radłów, dz. ew.1322/1, 1321;

Przebudowa budynku zabytkowej plebanii
ze zmianą sposobu użytkowania części

Radłów, ul. Biskupska 3, nr dz. 918/1;

pomieszczeń na cele społeczno-kulturalne
PROJEKTY KOMPLEMENTARNE
1)

Remont drogi w Biskupicach Radłowskich

Biskupice Radłowskie, ul. Bohaterów
Września, nr dz. 903/7;
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Lp.

Nazwa projektu

Miejsce realizacji projektu

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej
2)

siłowni wraz z remontem budynku starego
ujęcia wody

3)

4)

Budowa boiska sportowego obok szkoły w
Przybysławicach
Termomodernizacja remizy OSP w
Przybysławicach

Biskupice Radłowskie, nr dz. 809/6, pow.
0,26ha;

Przybysławice, nr dz. 2156;

Przybysławice, nr dz. 2074;

Renowacja pomnika upamiętniającego
5)

ofiary I i II Wojny Światowej w

Przybysławice, nr dz. 2077;

Przybysławicach

6)

7)

8)

Rozbudowa sali gimnastycznej przy

Przybysławice 152, 33-273,

Niepublicznej Szkole Podstawowej w

Marcinkowice. Nr dz. 2155, pow. 0,5802

Przybysławicach

ha;

Budowa chodników wzdłuż dróg gminnych

Radłów, Biskupice Radłowskie, chodniki
wzdłuż dróg gminnych i wojewódzkich

Poprawa stanu technicznego budynku OSP

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w

w sołectwie Zabawa

sołectwie Zabawa;

Źródło: opracowanie własne.

Mapa przedstawiająca lokalizację wszystkich zaplanowanych projektów znajduje się w
rozdziale Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji.
KOMPLEMENTARNOŚĆ PROBLEMOWA
Zaplanowane działania rewitalizacyjne dopełniają się tematycznie. Efektem tego jest
oddziaływanie na obszar rewitalizacji we wszystkich istotnych aspektach funkcjonowania
(przestrzenno-funkcjonalnym

i

technicznym,

środowiskowym,

społecznym

i

gospodarczym). Zachowanie zasady komplementarności problemowej zapobiega
fragmentaryzacji i ułatwia całościowe spojrzenie na realizowane działania.
Komplementarność problemowa została także przedstawiona w tabeli poniżej:
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Tabela 5 Wpływ projektów rewitalizacyjnych na poszczególne aspekty życia mieszkańców Gminy Radłów

Aspekt
Lp.

Aspekt

Nazwa projektu

Aspekt

społeczny gospodarczy

przestrzennofunkcjonalny i
techniczny

PROJEKTY GŁÓWNE

Rozbudowa i przebudowa budynku
1)

remizy OSP w Zdrochcu wraz z

✓

✓

zagospodarowaniem terenu
2)

3)

Zagospodarowanie centrum
miejscowości Siedlec
Remont Domu Ludowego w
Zdrochcu

✓

✓

✓

✓

✓

Wykonanie nawierzchni asfaltowej
4)

na drogach gminnych łączących
miejscowość Glów z Radłowem

✓

✓

✓

oraz z Biskupicami Radłowskimi
Budowa placu zabaw dla dzieci na
5)

terenie wokół budynku OSP w

✓

✓

✓

✓

Glowie
6)

7)

8)

9)

10)

Budowa kanalizacji na terenie
Glowa i części ulicy Glowskiej
Wykonanie ogrodzenia wokół

✓

boiska w miejscowości Siedlec
Wykonanie remontu drogi gminnej

✓

w Siedlcu
Wykonanie kanalizacji w
miejscowości Siedlec
Wykonanie remontu budynku
remizy OSP w Marcinkowicach

✓

✓

✓

✓

✓
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Aspekt
Lp.

Nazwa projektu

Aspekt

Aspekt

społeczny gospodarczy

przestrzennofunkcjonalny i
techniczny

Zagospodarowanie terenów wokół
11)

remizy strażackiej w

✓

✓

Marcinkowicach
12)

Budowa Miejskiego Centrum

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Kultury w Radłowie w miejscu
dawnej synagogi
13)

Rewaloryzacja Parku w Zespole
Pałacowo – Parkowym w Radłowie

14)

Przebudowa budynku zabytkowej
plebanii ze zmianą sposobu
użytkowania części pomieszczeń na

✓

✓

cele społeczno-kulturalne
PROJEKTY KOMPLEMENTARNE
1)

Remont drogi w Biskupicach

✓

Radłowskich
Budowa zewnętrznej i

2)

wewnętrznej siłowni wraz z
remontem budynku starego ujęcia

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

wody
3)

4)

Budowa boiska sportowego obok
szkoły w Przybysławicach
Termomodernizacja remizy OSP w
Przybysławicach
Renowacja pomnika

5)

upamiętniającego ofiary I i II Wojny
Światowej w Przybysławicach
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Aspekt
Lp.

Nazwa projektu

Aspekt

Aspekt

społeczny gospodarczy

przestrzennofunkcjonalny i
techniczny

Rozbudowa sali gimnastycznej przy
6)

Niepublicznej Szkole Podstawowej

✓

✓

✓

✓

✓

✓

w Przybysławicach
7)

8)

Budowa chodników wzdłuż dróg
gminnych
Poprawa stanu technicznego
budynku OSP w sołectwie Zabawa

Źródło: opracowanie własne.
KOMPLEMENTARNOŚĆ PROCEDURALNO-INSTYTUCJONALNA
Przyjęty system zarządzania powinien określać sposób podejmowania decyzji oraz stopień
włączania społeczności lokalnej w proces rewitalizacji. Dlatego też, niezbędne jest
osadzenie systemu zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji w ogólnym, gminnym
systemie

zarządzania.

Komplementarność

proceduralno-instytucjonalna

zostanie

osiągnięta dzięki powołaniu Zespołu ds. Rewitalizacji. W skład tego Zespołu wejdą
zarówno przedstawiciele środowiska akademickiego, jaki i przedstawiciele jednostek
organizacyjnych Gminy, przedstawiciele Urzędu Miejskiego i inni. Współpracować będą ze
wszystkimi grupami powiązanymi z Gminnym Programem Rewitalizacji.
Szczegółowe informacje na ten temat zawarte zostały w podrozdziale: System wdrażania
(realizacji) Gminnego Programu Rewitalizacji.
KOMPLEMENTARNOŚĆ MIĘDZYOKRESOWA
Zaplanowane projekty rewitalizacyjne stanowią kontynuację i dopełnienie projektów
zrealizowanych w ramach polityki spójności 2007-2013, wśród których wymienić należy:
o Budowa placu zabaw w Radłowie;
o Budowa placu zabaw w Woli Radłowskiej;
o Remont kuchni w Domu Ludowym w Marcinkowicach pełniącym funkcję
świetlicy wiejskiej;
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o Zagospodarowanie terenu wokół Domu Wiejskiego w Brzeźnicy;
o Nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu Domu Kultury w Biskupicach
Radłowskich;
o Remont przebudowa i urządzenie pomieszczeń gastronomicznych w Domu
Ludowym w Wał Rudzie;
o Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Radłowie;
o Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w
Radłowie;
o Zagospodarowanie

rynku,

wykonanie

publicznej

toalety

i

elewacji

zewnętrznej ratusza w Radłowie;
o Remont kuchni, wykonanie sanitariatów w budynku Remizy OSP w Siedlcu
pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej oraz wykonanie zbiornika na ścieki
sanitarne;
o Budowa otwartej siłowni zewnętrznej w Radłowie;
o Zagospodarowanie centrum miejscowości Przybysławice;
o Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z parkingiem przy boisku
sportowym w Woli Radłowskiej;
o Montaż tablic informacyjno-promocyjnych oraz wydanie broszur o gminie
Radłów;
o Rozbudowa budynku Remizy OSP w Glowie pełniącej funkcje społecznokulturalne;
o Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Woli
Radłowskiej;
o Przebudowa Domu Ludowego w Łęce Siedleckiej na Centrum Kulturalne Wsi
i Regionalną Izbę im. Franciszka Gawełka wraz z zagospodarowaniem terenu;
o Budowa sali sportowej w Niwce;
o Alternatywne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego
w Gminie Radłów;
o Odbudowa zabytkowego muru ogrodzeniowego oraz zagospodarowanie
terenu w centrum Radłowa;
o Remont Domu Ludowego w Marcinkowicach pełniącego funkcje społecznokulturalne;
o Produkcja filmu pt. Gmina Radłów – tu natura zachwyca tu historia zadziwia;
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o Wydanie albumu pt. Gmina Radłów – tu natura zachwyca tu historia zadziwia.
Wszystkie projekty, które już zostały zrealizowane, jak i te zaplanowane mają na celu
poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej i infrastrukturalnej Gminy Radłów oraz
podniesienie jakości życia członków społeczności lokalnej.
W poniższej tabeli zaprezentowano ramowy harmonogram realizacji przedsięwzięć
rewitalizacyjnych:
Tabela 6 Przybliżony czas realizacji założonych projektów rewitalizacyjnych

Lp.

Nazwa projektu

Przybliżony czas
realizacji

PROJEKTY GŁÓWNE

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy
1)

OSP w Zdrochcu wraz z zagospodarowaniem

2018 - 2019

terenu
2)
3)

Zagospodarowanie centrum miejscowości
Siedlec
Remont Domu Ludowego w Zdrochcu

2018 - 2019
2018 - 2020

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na
4)

drogach gminnych łączących miejscowość
Glów z Radłowem oraz z Biskupicami

2019 - 2020

Radłowskimi
5)

6)

7)

8)

9)

Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie
wokół budynku OSP w Glowie
Budowa kanalizacji na terenie Glowa i części
ulicy Glowskiej
Wykonanie ogrodzenia wokół boiska w
miejscowości Siedlec
Wykonanie remontu drogi gminnej w
Siedlcu
Wykonanie kanalizacji w miejscowości
Siedlec

2021

2021 - 2023

2017 - 2018

2017 - 2021

2019 - 2020
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Lp.

10)

11)
12)

Nazwa projektu

Wykonanie remontu budynku remizy OSP w
Marcinkowicach
Zagospodarowanie terenów wokół remizy
strażackiej w Marcinkowicach
Budowa Miejskiego Centrum Kultury w
Radłowie w miejscu dawnej synagogi

13)

Rewaloryzacja Parku w Zespole Pałacowo –
Parkowym w Radłowie

14)

Przybliżony czas
realizacji
2018 - 2019

2018 - 2020

2018 - 2020

2018 - 2020

Przebudowa budynku zabytkowej plebanii
ze zmianą sposobu użytkowania części

2017 - 2019

pomieszczeń na cele społeczno-kulturalne
PROJEKTY KOMPLEMENTARNE
1)

Remont drogi w Biskupicach Radłowskich

2020 - 2022

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej siłowni
2)

wraz z remontem budynku starego ujęcia

2020 - 2022

wody
3)

4)

5)

Budowa boiska sportowego obok szkoły w
Przybysławicach
Termomodernizacja remizy OSP w
Przybysławicach
Renowacja pomnika upamiętniającego ofiary
I i II Wojny Światowej w Przybysławicach

2017 - 2018

2018

2017 - 2018

Rozbudowa sali gimnastycznej przy
6)

Niepublicznej Szkole Podstawowej w

2018 - 2019

Przybysławicach
7)
8)

Budowa chodników wzdłuż dróg gminnych
Poprawa stanu technicznego budynku OSP w
sołectwie Zabawa

2018 - 2020
2019 - 2020

Źródło: opracowanie własne.

KOMPLEMENTARNOŚĆ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
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Zaplanowane projekty rewitalizacyjne są oparte na konieczności umiejętnego łączenia i
uzupełniania pozyskanych środków finansowych. Zasada ta ma również na celu
zapobieganie sytuacjom podwójnego finansowania, tj. niedozwolonego zrefundowania
(całościowego lub częściowego) danego wydatku dwa razy ze środków publicznych –
krajowych lub europejskich.
Zaplanowane przedsięwzięcia będą realizowane ze środków budżetu gminy oraz innych
środków zewnętrznych, co pozwoli na zapewnienie komplementarności źródeł
finansowania. W poniższej tabeli przedstawiono szacunkowe koszty oraz potencjalne
źródła finansowania planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych:
Tabela 7 Szacunkowe Ramy Finansowe Programu

Lp.

Nazwa projektu

Szacunkowy koszt

Potencjalne źródło
finansowania

PROJEKTY GŁÓWNE

Rozbudowa i przebudowa
1)

budynku remizy OSP w
Zdrochcu wraz z

700 000 zł

Budżet gminy,
fundusze unijne, EFS

zagospodarowaniem terenu
2)

3)

Zagospodarowanie centrum
miejscowości Siedlec
Remont Domu Ludowego w
Zdrochcu

320 000 zł

Fundusze zewnętrzne,
EFS
środki Gminy Radłów,

520 000 zł

fundusze europejskie,
EFS

Wykonanie nawierzchni
asfaltowej na drogach gminnych
4)

łączących miejscowość Glów z

Fundusz Ochrony
800 000 zł

Gruntów Rolnych,
budżet Gminy

Radłowem oraz z Biskupicami
Radłowskimi
Budowa placu zabaw dla dzieci
5)

na terenie wokół budynku OSP
w Glowie

80 000 - 100 000 zł

fundusze zewnętrzne,
budżet Gminy
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6)

7)

8)

9)

10)

Budowa kanalizacji na terenie
Glowa i części ulicy Glowskiej
Wykonanie ogrodzenia wokół
boiska w miejscowości Siedlec
Wykonanie remontu drogi
gminnej w Siedlcu
Wykonanie kanalizacji w
miejscowości Siedlec
Wykonanie remontu budynku
remizy OSP w Marcinkowicach

1 000 000 - 1 500 000 zł

wokół remizy strażackiej w

40 000 zł

Budowa Miejskiego Centrum

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
Budżet Gminy, RPO

300 000 zł

2014 - 2020
Małopolskie
fundusze zewnętrzne,

3 000 000 zł

środki budżetowe
Gminy, EFRR
Budżet Gminy, RPO

320 000 zł

2014 - 2020
Małopolskie
Budżet Gminy, RPO

1 025 000 zł

2014 - 2020
Małopolskie

Marcinkowicach
12)

budżet Gminy
Budżet Gminy,

Zagospodarowanie terenów
11)

fundusze zewnętrzne,

4 000 000 zł

Budżet gminy,
fundusze unijne, EFS

Kultury w Radłowie w miejscu
dawnej synagogi
13)

Rewaloryzacja Parku w Zespole

3 000 000 - 5 000 000 zł

Budżet gminy,
fundusze unijne, EFS

Pałacowo – Parkowym w
Radłowie
14)

Przebudowa budynku
zabytkowej plebanii ze zmianą
sposobu użytkowania części

1 800 000 zł

pomieszczeń na cele społeczno-

Budżet parafii, środki
unijne

kulturalne
PROJEKTY KOMPLEMENTARNE
1)

2)

Remont drogi w Biskupicach
Radłowskich
Budowa zewnętrznej i
wewnętrznej siłowni wraz z

220 000 zł

500 000 zł

Budżet Gminy Radłów,
fundusze unijne
Budżet Gminy Radłów,
fundusze unijne
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remontem budynku starego
ujęcia wody
3)

Budowa boiska sportowego
obok szkoły w Przybysławicach

Budżet Gminy Radłów,
700 000 zł

środki z funduszy
unijnych
środki własne Gminy

4)

Termomodernizacja remizy OSP
w Przybysławicach

Radłów,
320 000 zł

dofinansowanie ze
środków RPO, FS UE
EFRR UE
Budżet gminy, budżet
województwa

Renowacja pomnika
5)

upamiętniającego ofiary I i II
Wojny Światowej w

małopolskiego,
40 000 zł

fundusze unijne,
środki Ministra

Przybysławicach

Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

Rozbudowa sali gimnastycznej
6)

przy Niepublicznej Szkole
Podstawowej w

Dotacje z funduszy
300 000 zł

7)

dróg gminnych

Budżet Gminy, RPO
300 000 zł

budynku OSP w sołectwie
Zabawa

2014 - 2020
Małopolskie

Poprawa stanu technicznego
8)

własne
Stowarzyszenia

Przybysławicach
Budowa chodników wzdłuż

unijnych, środki

Budżet Gminy, RPO
290 000 zł

2014 - 2020
Małopolskie

Źródło: opracowanie własne.
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8. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W PROCESIE REWITALIZACJI

8.1. KONSULTACJE SPOŁECZNE

PROJEKTU UCHWAŁY RADY

MIEJSKIEJ W RADŁOWIE W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU
ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI
Przygotowywanie oraz wdrażanie Programu Rewitalizacji opiera się na zasadach
partnerstwa oraz partycypacji społecznej. Mechanizm partycypacji społecznej obejmuje
przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób aktywizujący Interesariuszy,
poprzez przeprowadzanie wśród nich badań oraz konsultacji społecznych. Partycypacja
społeczna wpisana jest w proces rewitalizacji, na każdym jego etapie: diagnozy,
programowania, wdrażania i monitorowania.
PRZEDMIOT KONSULTACJI
Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Gminy Radłów na temat
projektu uchwały Rady Miejskiej w Radłowie w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
PODSTAWA PRAWNA
Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777).
PODMIOTY UPRAWNIONE DO UCZESTNICZENIA W KONSULTACJACH
1)

mieszkańcy

obszaru

rewitalizacji

oraz

właściciele,

użytkownicy

wieczyści

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym
obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa
budownictwa społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą;
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4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji
uprawnienia Skarbu Państwa;
8) sołtysi.
TERMIN KONSULTACJI
Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Radłowie w sprawie
wyznaczania obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji zostały przeprowadzone
w dniach od 16 listopada do 15 grudnia 2016r.
FORMA I TRYB KONSULTACJI
Projekt w/w uchwały dostępny był na stronie gminaradlow.pl, na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej bip.malopolska.pl/umradlow oraz w Referacie Planowania
Przestrzennego i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radłowie.
Przeprowadzono następujące formy konsultacji społecznych:
1. Zbieranie uwag w postaci elektronicznej (za pomocą elektronicznego formularza
udostępnionego na stronie gminaradlow.pl, a także na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej bip.malopolska.pl/umradlow) – nie została zgłoszona żadna uwaga;
2. Realizacja spotkania z interesariuszami dot. wyznaczenia obszaru rewitalizacji i obszaru
zdegradowanego - projekt uchwały Rady Miejskiej w Radłowie w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji został poddany pod dyskusję z
mieszkańcami. W ich trakcie zgromadzono opinie, postulaty, modyfikacje na temat
projektu uchwały Rady Miejskiej w Radłowie w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, spotkanie odbyło się 14 grudnia 2016 o godzinie
15:30 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Radłowie (sala nr 15, I piętro), ul. Kolejowa 7.
Spotkanie zorganizowane zostało według następującego planu:
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Przybliżenie tematyki Programu Rewitalizacji:


Czym jest rewitalizacja?



Czym jest obszar zdegradowany?



Czym jest obszar rewitalizacji?



Jakie sfery obejmuje analiza zjawisk kryzysowych?



Kim są interesariusze rewitalizacji?



Czym jest Gminny Program Rewitalizacji?



Jakie są korzyści wynikające z GPR?



Jakie są mechanizmy partycypacji społecznej?

Przedstawienie wyników analizy danych zastanych.
Zaprezentowanie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Ćwiczenia warsztatowe:


ANALIZA SWOT: wskazanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla sfer
społecznej, gospodarczej i przestrzennej.



PROPONOWANE DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE: wskazanie ulicy/obszaru,
której dotyczy

proponowane działanie; przyczyny wskazania obszaru;

proponowane działania w zakresie rewitalizacji.


ORGANIZACJE

POZARZĄDOWE/AKTYWNOŚĆ

SPOŁECZNA:

Jakie

stowarzyszenia/ organizacje/ inicjatywy społeczne funkcjonują na terenie
Radłowa? W jakich obszarach działają stowarzyszenia? Jakich działań i inicjatyw
brakuje? Do jakich grup społecznych powinny być skierowane lokalne inicjatywy?
3. Badanie ankietowe metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview), tj. metodą
wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych. Jego wyniki zaprezentowano
poniżej:
ANALIZA WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO
Badanie ankietowe zostało przeprowadzone metodą CATI (Computer Assisted Telephone
Interview), tj. metodą wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego. Badanie
przeprowadzono celem uzyskania danych niezbędnych do szczegółowego określenia
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sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, skali występowania problemów oraz potrzeb
rewitalizacyjnych wśród jednostek administracyjnych Gminy Radłów.
Respondenci zostali poproszeni o ocenę ogólnego stanu społeczno-gospodarczego wśród
poszczególnych jednostek administracyjnych w gminie. W odniesieniu do wszystkich
sołectw, respondenci najczęściej oceniali ich stan, jako „przeciętny” (od 61,4% do 73,3%
wskazań). Najwyżej ocenione zostało miasto Radłów, którego stan, jako „dobry” oceniło
62,4% ankietowanych.
Respondenci w żadnym przypadku nie ocenili stanu poszczególnych jednostek
administracyjnych, jako „bardzo zły”. Największy odsetek odpowiedzi „zły” został oddany
na sołectwo Zdrochec (10,9% wskazań).
Wykres 1. Proszę ocenić ogólny stan społeczno-gospodarczy wśród poszczególnych jednostek administracyjnych

Radłów 1,0%

24,8%

Biskupice Radłowskie 4,0%

62,4%
61,4%

Niwka 2,0%

15,8%

67,3%

Wola Radłowska 1,0%

8,9%

72,3%

18,8%

10,9%

18,8%

5,9%

19,8%

Łęka Siedlecka 3,0%

69,3%

5,0%

22,8%

Siedlec 2,0%

71,3%

4,0%

22,8%

Zdrochec

10,9%

63,4%

Zabawa 2,0%

73,3%

Wał-Ruda 4,0%

71,3%

Sanoka 2,0%

73,3%

Marcinkowice 5,0%

70,3%

Glów 5,9%

70,3%

Brzeźnica 4,0%
Przybysławice

0,0%
bardzo zły

zły

40,0%

przeciętny

dobry

2,0%

22,8%

2,0%

22,8%

2,0%

22,8%

2,0%

22,8%

2,0%

67,3%
20,0%

21,8%

2,0%

71,3%

8,9%

4,0%

3,0%
60,0%
bardzo dobry

80,0%

21,8%
22,8%
20,8%
100,0%

nie wiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Respondenci zostali poproszeni o ocenę skali występowania poszczególnych negatywnych
zjawisk w gminie. W odniesieniu do wszystkich sołectw oraz miasta Radłów najczęściej
wybieraną odpowiedzą była „przeciętna”.
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W odniesieniu do wyników dotyczących tego pytania, należy wskazać trzy obszary, na
których skala występowania negatywnych zjawisk według ankietowanych była najwyższa:


Słaba infrastruktura transportowa (25,7% wskazań „duża”);



Degradacja środowiska naturalnego (21,8% wskazań „duża”, 1,0% wskazań „bardzo
duża”);



Niski poziom bezpieczeństwa (21,8% wskazań „duża”).

Respondenci w żadnym przypadku nie wskazali, na „bardzo małą” skalę występowania
danego zjawiska. Najwięcej pozytywnych odpowiedzi dotyczyło aspektów:


Słabej oferty sportowo-rekreacyjnej (11,9% wskazań „mała”);



Słabej komunikacji wewnątrz gminy (9,9% wskazań „mała”);



Słabej oferty kulturalno-rozrywkowej (9,9% wskazań „mała”).
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Wykres 2. Proszę ocenić skalę występowania poszczególnych problemów w Pana(i) miejscu zamieszkania

słaba oferta sportowo-rekreacyjna

11,9%

87,1%

słaba komunikacja wewnątrz Gminy Radłów,

9,9%

88,1%

słaba oferta kulturalno-rozrywkowa,

9,9%

88,1%

mała liczba szkół 7,9%

92,1%

niski poziom edukacji na poziomie
7,9%
ponadgimnazjalnym
niski poziom aktywności społecznej
7,9%
mieszkańców, mała liczba organizacji…
niski poziom edukacji na poziomie
7,9%
podstawowym i…
mała liczba obiektów ochrony zdrowia, słaby
8,0%
dostęp do usług medycznych

92,1%
92,1%
92,1%
92,0%

mała liczba przedszkoli i żłobków 8,0%
niski poziom przedsiębiorczości, mała liczba
przedsiębiorstw, brak miejsc pracy, brak…

92,0%

8,9%

90,1%

słabo rozwinięta baza turystyczna 7,9%

91,1%

niska jakość terenów publicznych, terenów
7,9%
zielonych, skwerów, miejsca rekreacyjne i…
duże natężenie problemów społecznych, w
7,9%
tym…

91,1%
90,1%

zły stan techniczny budynków mieszkalnych 7,9%

90,1%

wysoki poziom bezrobocia 7,9%

89,1%

niskie dochody mieszkańców, ubóstwo 7,9%

87,1%

zły stan techniczny budynków użyteczności
7,9%
publicznej

92,1%

niski poziom bezpieczeństwa, 6,9%
degradacja środowiska, zanieczyszczenie
7,9%
powietrza, wód, gleby itp..
słaba infrastruktura transportowa, zły stan
10,9%
techniczny dróg, brak parkingów itp.
0,0%

bardzo mała

mała

71,3%

21,78%

69,3%

21,78%

63,4%
20,0%

Przeciętna

40,0%

duża

60,0%

bardzo duża

80,0%

100,0%

nie wiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Badani zostali poproszeni o wyznaczenie negatywnych zjawisk, występujących na terenie
miejsca ich zamieszkania. Mieszkańcy Gminy Radłów najczęściej wskazywali na problem:
braku chodników (18,8%), zanieczyszczenia środowiska naturalnego (12,9%) oraz słabej
infrastruktury drogowej (11,9%). Odpowiedzi „brak kanalizacji”, „brak miejsc
rekreacyjnych” oraz „inne” uzyskały po 5,0% wskazań. W mniejszym stopniu respondenci
wskazali na problem: braku planu zagospodarowania przestrzennego (4,0%), braku
poczucia bezpieczeństwa i brak oświetlenia (po 3,0%) oraz niedostatecznej komunikacji
publicznej, braku parkingów i braku oferty kulturalno-rozrywkowej (po 2,0%).
Ponad ¼ ankietowanych osób wskazała na brak występowania negatywnych zjawisk na
terenie Gminy Radłów (25,7%).
Wykres 3. Jakie negatywne zjawiska występują na terenie Pani/Pana miejsca zamieszkania?

brak negatywnych zjawisk

25,7%

brak chodników

18,8%

zanieczyszczenie środowiska naturalnego

12,9%

słaba infrastruktura drogowa

11,9%

brak kanalizacji

5,0%

inne

5,0%

brak miejsc rekreacyjnych

5,0%

Brak planu zagospodarowania

4,0%

brak poczucia bezpieczeństwa

3,0%

brak oświetlenia

3,0%

niedostateczna komunikacja publiczna

2,0%

brak parkingów

2,0%

brak oferty kulturalno-rozrywkowej

2,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W następnym pytaniu respondenci zostali poproszeni o wskazanie działań, które powinny
zostać podjęte przez władze Gminy w celu eliminacji/ograniczenia negatywnych zjawisk
na terenie Gminy Radłów. Największa część ankietowanych zaproponowała działania w
sferze infrastrukturalnej, w zakresie budowy chodników (18,2%) oraz poprawy stanu dróg
(11,1%). Badani wskazali także na potrzebę zwalczenia zanieczyszczenia środowiska
(11,%). Wśród możliwych działań wymieniano m.in. edukację ekologiczną, ograniczenie
zjawiska palenia śmieciami w piecach, czy kary dla przedsiębiorstw wyrzucających odpady
na terenach zielonych. W ankiecie odnotowano także zapotrzebowanie na działania z
zakresu: wykonania kanalizacji (6,1%), usprawnienia komunikacji publicznej i poprawy
bezpieczeństwa (po 4,0%) oraz stworzenia planu zagospodarowania przestrzennego i
poszerzenia oferty kulturalno-rozrywkowej (po 3,0%). W mniejszym stopniu respondenci
zwrócili uwagę na potrzebę: stworzenia infrastruktury rekreacyjnej, modernizacji
instalacji technicznej, ochrony gleb, wykonania parkingu, budowy ścieżek rowerowych i
wykonania oświetlenia (po 2,0%).
Mieszkańcy Gminy Radłów w 15,2% przypadków wskazali na odpowiedź „trudno
powiedzieć” i w 11,1% przypadków na opcję „brak potrzeby zmian”.
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Wykres 4. Jakie działania powinny zostać podjęte przez władze Gminy w celu eliminacji/ograniczenia
negatywnych zjawisk na terenie Gminy Radłów?

budowa chodników

18,2%

trudno powiedzieć

15,2%

poprawa stanu dróg

11,1%

zwalczyć zanieszczyczenie środowiska

11,1%

brak potrzeby zmian

11,1%

wykonanie kanalizacji

6,1%

usprawnienie komunikacji publicznej

4,0%

poprawa bezpieczeństwa

4,0%

stworzć plan zagospodarowania przestrzennego

3,0%

poszerzenie oferty kulturalno-rozrywkowej

3,0%

stworzenie infrastruktury rekreacyjnej

2,0%

modernizacja instalacji technicznych

2,0%

ochrona gleb

2,0%

wykonanie parkingu

2,0%

budowa ścieżek rowerowych

2,0%

wykonanie oświetlenia

2,0%

obniżyć podatki

1,0%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%12,0%14,0%16,0%18,0%20,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Respondentów poproszono o wskazanie sołectw lub ulic w mieście Radłów w stosunku do
których działania z zakresu wsparcia rozwoju społecznego są najbardziej potrzebne.
Najwyższy odsetek respondentów (36,7%) wskazał na sołectwo Zdrochec, jako obszar o
najwyższym zapotrzebowaniu na wsparcie w zakresie rozwoju społecznego. Badani
zwrócili także uwagę na potrzebę wsparcia w aspekcie społecznym sołectw: Przybysławice
(23,3%), Glów (20,0%), Marcinkowice (13,3%), Brzeźnica (10,0%) i Wał-Ruda (6,7%).
Na pozostałe obszary w Gminie Radłów wskazało mniej, niż 5% respondentów.
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Wykres 5. W jakich sołectwach Gminy Radłów lub na jakich ulicach w Radłowie działania z zakresu wsparcia
rozwoju społecznego są najbardziej potrzebne? (Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do
100%)
40,0%

36,7%

35,0%
30,0%
23,3%

25,0%

20,0%

20,0%
13,3%

15,0%

10,0%

10,0%

6,7%
3,3%

5,0%

3,3%

3,3%

3,3%

3,3%

0,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W dalszej części badania, respondenci zostali poproszeni o wskazanie obszarów, wśród
których istnieje największe zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie rozwoju
gospodarczego.
Podobnie jak w przypadku pytania dotyczącego wsparcia w rozwoju społecznym,
ankietowani wskazali na sołectwo Zdrochec, jako miejsce o najwyższej potrzebie podjęcia
na nim działań w sferze gospodarczej (34,5%). Respondenci wyznaczyli także sołectwa:
Przybysławice (27,6%), Glów (20,7%), Marcinkowice i Brzeźnica (po 10,3%) oraz WałRuda (6,9%), jako obszary o wysokim zapotrzebowaniu na działania w zakresie rozwoju
gospodarczego.
Pozostałe obszary w Gminie Radłów zostały wyznaczone przez respondentów w mniej niż
5,0% przypadków.
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Wykres 6. W jakich sołectwach Gminy Radłów lub na jakich ulicach w Radłowie działania z zakresu wsparcia
rozwoju gospodarczego są najbardziej potrzebne? (Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do
100%)
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%

34,5%
27,6%
20,7%

20,0%
15,0%
10,0%

10,3%

10,3%
6,9%
3,4%

5,0%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

0,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Badani zostali poproszeni o wskazanie obszarów, na których działania z zakresu
modernizacji lub budowy nowej infrastruktury są najbardziej potrzebne.
Identycznie jak w przypadku wyników z dwóch poprzednich pytań, badani wyznaczyli
sołectwo Zdrochec, jako obszar w stosunku do którego potrzeba podjęcia działań w sferze
infrastrukturalnej była najwyższa (34,4%). Respondenci wskazali także na sołectwa Glów
(21,9%) oraz Przybysławice (18,8%), jako miejsca o wysokiej potrzebie podjęcia na ich
terenie działań z zakresu modernizacji i budowy nowej infrastruktury. Ankietowani
zwrócili również uwagę na zapotrzebowanie na wsparcie w sferze infrastrukturalnej
obszarów Wał-Rudy, Marcinkowic, Brzeźnicy oraz Łęki Siedleckiej (po 9,4%).
Wartość wskazań dotyczących pozostałych obszarów w Gminie Radłów nie przekroczyła
5,0%.
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Wykres 7. W jakich sołectwach Gminy Radłów lub na jakich ulicach w Radłowie działania z zakresu modernizacji
lub budowy nowej infrastruktury są najbardziej potrzebne? (Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie
sumują się do 100%)
40,0%
35,0%

34,4%

30,0%
21,9%

25,0%
20,0%

18,8%

15,0%

9,4%

10,0%

9,4%

9,4%

9,4%
3,1%

5,0%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

0,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

METRYCZKA
Badani zostali poproszeni o wskazanie swoich cech społeczno-demograficznych, tj. płci,
wieku oraz miejsca zamieszkania. Pozyskane informacje pozwoliły na określenie ogólnego
profilu respondentów.
Największą grupę wśród ankietowanych (36,6%) stanowiły osoby mające od 28 do 37 lat.
W dalszej kolejności badani mieścili się w przedziałach wiekowych: 38 - 47 lat (26,7%), 48
- 57 lat (11,9%), 18 - 27 lat (11,9%), 55 - 67 lat (6,9%) oraz 68 i więcej lat (5,9%).
Wykres 8. Wiek respondentów
40,0%

36,6%

35,0%
30,0%

26,7%

25,0%
20,0%
15,0%

11,9%

11,9%

10,0%

6,9%

5,9%

58-67

68+

5,0%
0,0%
18-27

28-37

38-47

48-57

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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W przeprowadzonym badaniu udział wzięło 62,0% mężczyzn oraz 38,0% kobiet.
Wykres 9. Płeć respondentów

38,0%

62,0%
Kobieta

Mężczyzna

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie swojego miejsca zamieszkania. Największą
część ankietowanych stanowili mieszkańcy miasta Radłów (35,0%). Spośród sołectw,
największa część badanych zamieszkuje Biskupice Radłowskie (17,0%). Mieszkańcy
sołectw Wola Radłowska oraz Niwka stanowili po 10,0% respondentów. 8,0% stanowili
mieszkańcy sołectwa Przybysławice, 6,0% miejscowości Zabawy, po 4,0% Siedlec i WałRudy, po 2,0% Sanoki i Brzeźnicy oraz po 1,0% miejscowości Glów i Łęka Siedlecka.
Wykres 10. Miejsce zamieszkania respondentów

Biskupice Radłowskie

17,0%

Wola Radłowska
Niwka

35,0%

10,0%

Przybysławice
Zabawa
Siedlec
Wał-Ruda
Sanoka

1,0%

1,0%
2,0%

2,0%

10,0%
4,0% 4,0%

8,0%
6,0%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Respondenci z miasta Radłów w największej części zamieszkiwali wzdłuż ulic: Brzeskiej
(22,9%) oraz Kolejowej (20,0%). Szczegółowe dane zaprezentowano na wykresie:
Wykres 11. Miejsce zamieszkania respondentów w mieście Radłów

2,9%

Brzeska
2,9%

Kolejowa

2,9%

2,9%

2,9%

22,9%

2,9%
5,7%

Biskupska
Polna
Nowy Świat

5,7%

Poległych
Glowska

20,0%

8,6%

Woleńska
8,6%
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

8.2. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI
PRZEDMIOT KONSULTACJI
Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Gminy Radłów na temat
projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radłów na lata 2016-2026.
PODSTAWA PRAWNA
Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777).
PODMIOTY UPRAWNIONE DO UCZESTNICZENIA W KONSULTACJACH
1)

mieszkańcy

obszaru

rewitalizacji

oraz

właściciele,

użytkownicy

wieczyści

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym
obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa
budownictwa społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
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3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji
uprawnienia Skarbu Państwa;
8) sołtysi.
TERMIN KONSULTACJI
Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radłów na lata
2016-2026 odbyły się w dniach od 16 stycznia 2017r. do dnia 15 lutego 2017r.
FORMA I TRYB KONSULTACJI
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dostępny był na stronie gminaradlow.pl, na
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.malopolska.pl/umradlow oraz w
Referacie Planowania Przestrzennego i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radłowie.
Przeprowadzone zostały następujące formy konsultacji społecznych:
1. Zbieranie uwag w postaci elektronicznej (za pomocą elektronicznego formularza
udostępnionego na stronie gminaradlow.pl, a także na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej bip.malopolska.pl/umradlow) – uwagi zgłoszone zostały z Urzędu
Miejskiego.
2. Zbieranie uwag w formie ustnej w Referacie Planowania Przestrzennego i Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Radłowie – nie zgłoszono żadnych uwag ustnie.
3. Przeprowadzenie 10 telefonicznych wywiadów pogłębionych (Telephone In-Depth
Interview, TDI) z lokalnymi liderami działającymi na terenie Gminy Radłów, których
analiza znajduje się poniżej:
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ANALIZA WYWIADÓW PRZEPROWADZONYCH METODĄ TELEPHONE IN-DEPTH
INTERVIEW

Jakie czynniki panujące w Gminie wywierają negatywny wpływ na stan społecznogospodarczy na terenie wskazanych i pozostałych sołectw? Jak można zaradzić tym
czynnikom?
Zdaniem badanych, duży wpływ na zdegradowanie części obszaru Gminy ma wysoki
poziom bezrobocia, wynikający między innymi z niskiego poziomu przedsiębiorczości oraz
małej liczby lokalnych, dobrze prosperujących przedsiębiorstw.
Duże bezrobocie, niski poziom przedsiębiorczości, brak lokalnych przedsiębiorstw dobrze
prosperujących.
Nie ma przedsiębiorstw, które zatrudniałyby na terenie gminy. Gmina nie jest zbyt bogata.
Problem stanowi również brak świadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska, co
objawia się między innymi wybieraniem nieodpowiednich materiałów do palenia w piecu
lub śmieceniem. Ponadto mieszkańcy nie dbają o przestrzenie i miejsca publiczne oraz
obiekty, z których wspólnie korzystają.
Pewne rzeczy, które zostały tam kiedyś wybudowane są zaniedbane i niedopilnowane.
Brak świadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska – mieszkańcy np. śmiecą.
Na zdegradowanie w sferze technicznej wpływa przede wszystkich brak kanalizacji w
wielu sołectwach na terenie gminy, a nawet w niektórych częściach obszaru miejskiego.
Niezadowalający jest również stan dróg i chodników (oraz brak w wielu miejscach tych
ostatnich).
Brak kanalizacji przede wszystkim.
Należy poprawić stan infrastruktury drogowej i technicznej.
Mieszkańcy zmagają się również z problemami związanymi ze starzeniem się
społeczeństwa. Przyrost naturalny jest mały, oprócz tego wielu młodych mieszkańców
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Gminy decydują się na wyjazd poza granice Polski. Seniorzy często nie wykazują
aktywności oraz chęci integracji.
Wyznaczone tereny charakteryzują się starzeniem się społeczeństwa oraz niskim
przyrostem naturalnym.
Bardzo dużo młodych wyjechało za granicę. Jest dużo seniorów, którzy nie są aktywni.

Jakie czynniki są Pana/Pani zdaniem największym źródłem problemu wykluczenia
społecznego w Gminie? Czy Pana/Pani zdaniem poziom funkcjonowania systemu
opieki społecznej jest wystarczający? Jakie działania powinno się podjąć celem
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu?
Zdaniem respondentów, wśród źródeł występowania zjawiska społecznego należy
wymienić:


wysokie bezrobocie;



uzależnienie od finansowej pomocy opieki społecznej;



ubóstwo, szczególnie na terenach wiejskich, na których doszło do upadku wielu
gospodarstw;



nierówności zawodowe wynikające z płci (duży odsetek bezrobotnych kobiet);



bezradność życiową;



uzależnienie od alkoholu;



niski poziom wykształcenia;



starzenie się członków społeczności lokalnej.

Upadek gospodarstw doprowadził do ubóstwa i innych problemów społecznych wielu
rodzin.
Duża liczba bezrobotnych kobiet.
Są osoby, które nie są przygotowane do życia lub mają problem alkoholowy.
Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oceniona została bardzo
pozytywnie, badani stwierdzili, że jest to instytucja, która działa wyjątkowo prężnie.
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Podkreślono jednak, że zdarza się, że pomoc udzielana jest osobom, które niekoniecznie jej
potrzebują:
Należało znaleźć mechanizmy, które pozwoliłyby na lepsze dotarcie do osób, które są
potrzebujące. Bywa tak, że osoby, które naprawdę potrzebują pomocy, wstydzą się o nią
poprosić. Trzeba umieć porozmawiać, przekonać, sprawdzić i przywrócić ich społeczeństwu.
Są osoby naciągające instytucje, są to osoby, którym nie należą się pieniądze z zapomogi, a
je dostają. Trzeba ich sprawniej kontrolować.

Czy baza oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej w Gminie jest wystarczająca?
Jeśli nie, to jakie elementy należałoby do niej dodać?
Baza ofert kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych została przez badanych określona jako
bogata, niektórzy z nich uznali, że jest w pełni wystarczająca. Obiekty sportowe dostępne
są w każdym sołectwie, udostępnianie są wszystkim mieszkańcom.
Jest wystarczająca, są kluby i sale sportowe, dyrektorzy uzupełniają, nawet dla dorosłych,
można pograć w siatkówkę czy koszykówkę.
Są orliki, inne boiska, nie mamy większych potrzeb.
Baza kulturalna i sportowa oraz ich oferta są wystarczające, szczególnie w kwestii
sportowej – prawie w każdej miejscowości jest jakiś obiekt sportowy. W kwestii kulturalnej
to stale się poprawia.
Zdaniem części badanych, problem stanowi brak aktywności i oddolności ze strony
mieszkańców. Z kolei inni twierdzą, że mieszkańcy są aktywni, jednak często ich inicjatywy
blokowane są przez władze Gminy.
Wyjściowa baza nie jest zła, ale brakuje docenienia i współpracy z członkami społeczności
lokalnej. Bywa, że oddolne działania mieszkańców są blokowane przez władze gminy.
Oferta nie jest zła, GOK działa prężnie, ludzie mają ciekawe pomysły. Burmistrz z nimi
współpracuje, lubi jak coś się dzieje. W dobrym kierunku to idzie.
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Oferta jest wystarczająca, ale jest mała aktywność społeczna. Jest mało organizacji i
inicjatyw oddolnych, np. jest niewiele Kół Gospodyń Wiejskich.
Podkreślono brak ośrodka kulturalnego, który wyposażony byłby w salę widowiskową, a
co za tym idzie umożliwiałby organizację różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, np.,
przedstawień teatralnych.
Jakie są Pana(i) zdaniem największe niedogodności w sferze przestrzennofunkcjonalnej na terenie Gminy? Gdzie występują? Czy infrastruktura Gminy jest
dostosowana do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych?
Infrastruktura

Gminy

uznana

została

za

niedostosowaną

do

potrzeb

osób

niepełnosprawnych. Problem stanowi przede wszystkim brak chodników. W wielu
miejscach piesi są zmuszeni korzystać z pobocza (jeśli takowe istnieje, co nie jest regułą).
Wpływa to negatywnie na komfort podróżowania oraz poziom bezpieczeństwa.
Mamy z tym problem. Nie ma chodników czy ścieżek rowerowych, na to trzeba położyć
nacisk. Zadbać tym samym o bezpieczeństwo.
Trzeba wprowadzić udogodnienia dla starszych i młodych – trzeba zrobić chodniki, to jest
kwestia zapewnienia ludziom bezpieczeństwa. Nie każdy starszy ma kogoś kto go
przywiezie, odwiezie i się zaopiekuje. Są zdani na siebie, muszą być bezpieczni.
Nie ma chodników. To jest główna bolączka. Należałoby również poprawić nawierzchnię
dróg. Nie ma również pobocza.
Do potrzeb mieszkańców niedostosowane są również budynki użyteczności publicznej (np.
Urząd Gminy) oraz sklepy. Brakuje w nich podjazdów oraz wind. Podkreślono, że
udogodnienia znajdują się w ośrodku zdrowia oraz w banku.
Przy ośrodkach zdrowia są wszystkie udogodnienia dla niepełnosprawnych i starszych.
Najgorzej w sklepach jest.
Niedostosowane są instytucje, np. Urząd Gminy.
Budynki należące do Gminy są stare i niedostosowane.
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Problemy na terenie Gminy związane są także z utrudnieniami z zakresu mobilności.
Zwrócono uwagę między innymi na zbyt małą liczbę przewoźników. Przekłada się to na
pogłębianie problemów w innych sferach, jako przykład wskazano utrudnienia, z którymi
zmagają się bezrobotni, którzy mają problem z dostaniem się do Urzędu Pracy.
Problem stanowi transport. Jest tylko jeden przewoźnik, powinno ich być więcej. Np.
bezrobotni mieszkańcy mają utrudnienia w dojeździe do Urzędu Pracy.

Jakie działania powinny zostać podjęte w celu zapewnienia poprawy jakości życia w
Gminie (przede wszystkim na terenie wskazanych sołectw)?
Wśród działań, które należy podjąć na terenie Gminy w celu poprawy jakości życia
wskazano:


dążenie do większej integracji członków społeczności lokalnej;



zwiększenie liczby funkcjonujących na ternie Gminy stowarzyszeń;



pozyskanie nowych inwestorów;



skanalizowanie sołectw, w których nie ma sieci kanalizacyjnej;



poprawienie stanu infrastruktury drogowej;



wymianę pieców węglowych;



usprawnienie połączeń komunikacji publicznej, co spowoduje wzrost mobilności
mieszkańców, w tym mieszkańców terenów wiejskich.
Należy dążyć do większej integracji w sołectwach. Może gdyby powstały jakieś
stowarzyszenia.
Należy wyremontować drogi, utworzyć chodniki.
Należy dążyć do skanalizowania jak największej części gminy Radłów.
Remont dróg, utworzenie sieci kanalizacyjnej oraz wymiana pieców.

Bardzo istotne jest skanalizowanie wszystkich miejscowości. Należy pozyskiwać na to
pieniądze z zewnątrz. Brak kanalizacji powoduje problemy ekologiczne oraz budzi konflikty
między osobami, które kanalizację mają, a tymi, którzy jej nie mają.
Jakie są mocne strony i potencjały wyróżnionych sołectw i całego terenu Gminy?
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Zdaniem badanych mocne strony i potencjały to:


położenie Gminy (bliskość Tarnowa i Krakowa, jednocześnie dostęp do lasów, rzek
i jezior);



funkcjonowanie żwirowni, które przynoszą dochód;



stopniowe skanalizowanie kolejnych terenów;



występowanie wód geotermalnych, wokół których w przyszłości będzie można
tworzyć inwestycje, a co za tym idzie poszerzać bazę miejsc pracy;



możliwa aktywność społeczna mieszkańców;



dobry stan środowiska – przede wszystkim czyste powietrze;



możliwość rozwijania produkcji żywności ekologicznej;



współpraca i brak konfliktów między członkami społeczności lokalnej.
Mamy dużo żwirowni, mamy z tego jakieś pieniądze. Coraz więcej terenów jest
skanalizowanych. Należy kanalizować jak najwięcej terenów.

Potencjałem jest to, że podobszary rewitalizacji leżą blisko siebie, możliwy będzie rozwój
całego terenu. Może ludzie będą chcieli ze sobą współpracować.
Możliwa jest aktywność mieszkańców, należy ich jednak do tego zachęcić.
Mamy wody geotermalne, to jest coś, co może gminę pobudzić. Możliwe, że uda się wokół
tego utworzyć miejsca pracy.

Należy podkreślić, że utworzono podstronę o Gminnym Programie Rewitalizacji
Gminy Radłów na lata 2016 – 2026 na stronie internetowej Gminy Radłów
(http://gminaradlow.pl/samorzad/projekty-ue/gminny-program-rewitalizacji-nalata-2016-2026). Umieszczane były tam wszystkie bieżące informacje dotyczące
prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji. Ponadto przygotowano ulotki, plakaty
i foldery, dzięki którym informowano mieszkańców o wszystkich postępach czy też
planowanych formach konsultacji społecznych.

8.3. PARTYCYPACJA NA KOLEJNYCH ETAPACH WDRAŻANIA GPR
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Interesariusze będą również włączani w proces wdrażania Gminnego Programu
Rewitalizacji oraz monitorowania zachodzących (dzięki realizacji przedsięwzięć
rewitalizacyjnych) zmian.
WDRAŻANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
Społeczność lokalna będzie informowana o wszystkich krokach podejmowanych w
zakresie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radłów na lata 2016-2026
(komunikaty będą umieszczanie na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji
Publicznej czy też w lokalnych mediach). Ponadto organizowane będą spotkania
warsztatowe i konsultacyjne, na których wszyscy interesariusze będą mogli zdobyć
konieczne informacje, podzielić się swoimi uwagami czy też nawiązać współpracę w celu
możliwie najbardziej skutecznej realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.
MONITOROWANIE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH
Społeczności lokalnej przedstawiane będą cykliczne raporty i analizy przedstawiające stan
społeczno-gospodarczy obszaru rewitalizacji oraz zachodzące na nim zmiany. Ponadto
organizowane będą spotkania, fora lokalne i debaty, na których to interesariusze będą
mogli brać czynny udział. Lokalni liderzy natomiast włączani będą do grup powołanych w
celu monitorowania i oceniania postępów towarzyszących realizacji Gminnego Programu
Rewitalizacji (proces ten rozpocznie się już w momencie powołania Komitetu ds.
Rewitalizacji).
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9. SYSTEM

WDRAŻANIA

(REALIZACJI)

GMINNEGO

PROGRAMU

REWITALIZACJI

Wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji ma na celu wyprowadzenie obszarów
zdegradowanych (w tym wyznaczonych do rewitalizacji) ze stanu kryzysowego. Na
zarządzanie Gminnym Programem Rewitalizacji składają się:

Promocja i wdrażanie
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych

Aktywne włączenie
grup interesariuszy w
proces rewitalizacji

Monitorowanie
postępów w realizacji
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych

Pozyskiwanie środków
finansowych

Określenie stopnia
osiągnięcia
wyznaczonych
uprzednio celów

Głównym odpowiedzialnym za realizację Gminnego Programu Rewitalizacji będzie
Burmistrz Miasta i Gminy Radłów (organ decyzyjny), natomiast organem wdrażającym PR
będzie Komitet ds. Rewitalizacji, który planuje się powołać na podstawie art. 7 ustawy z
dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777). Członkowie Komitetu
ds. Rewitalizacji współpracować będą m.in. z:
 Pracownikami komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Radłowie;
 Radnymi wchodzącymi w skład Rady Miejskiej W Radłowie;
 Przedstawicielami jednostek organizacyjnych Gminy Radłów;
 Interesariuszami rewitalizacji.
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Burmistrz
Miasta i
Gminy
Radłów
Komórki
Urzędu
Miejskiego

Inni

Komitet ds.
Rewitalizacji
Mieszkańcy

Policja

Policja

MGOPS

Członkowie Komitetu ds. Rewitalizacji wyłonieni zostaną wśród przedstawicieli komórek
Urzędu Miejskiego w Radłowie, jednostek organizacyjnych Gminy Radłów, lokalnych
liderów, przedsiębiorców, przedstawicieli środowiska naukowego i innych. Zadanie tego
interdyscyplinarnego zespołu będą miały na celu przede wszystkim koordynowanie
przebiegu realizacji kolejnych działań rewitalizacyjnych oraz szerzenie informacji o
postępach.
Do zadań komitetu rewitalizacji będą należeć między innymi:


monitorowanie i ocena stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji;



prowadzenie dialogu z interesariuszami rewitalizacji;



kontrola nad realizacją projektów rewitalizacyjnych;



przyjmowanie nowych propozycji projektów rewitalizacyjnych;



proponowanie wprowadzania zmian do Gminnego Programu rewitalizacji;;



cykliczne przygotowanie raportów;



zbieranie danych oraz monitorowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

System wdrażania uwzględnia również udział interesariuszy rewitalizacji.
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10. SYSTEM

MONITORINGU

I

OCENY

GMINNEGO

PROGRAMU

REWITAIZACJI

10.1. MONITORING
Jednym z kluczowych etapów procesu zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji jest
system monitorowania. Monitoring w trakcie realizacji GPR będzie odbywać się na dwóch
poziomach:
o monitorowanie realizacji kolejnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
o analiza zmian zachodzących na podobszarach rewitalizacji.
Bazą systemu monitoringu i oceny będą pozyskiwane dane dotyczące rewitalizowanych
sfer (społeczeństwa, gospodarki, przestrzeni i środowiska). Na podstawie zebranych
informacji oceniany jest merytoryczny oraz finansowy stopień wykonania założonych
działań rewitalizacyjnych.
W gromadzenie danych zaangażowane będą komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w
Radłowie. Ważne jest, aby dane były gromadzone w sposób systematyczny oraz na
poziomie adresowym, z możliwością agregacji dla obszarów rewitalizacji.
Za monitorowanie wdrażania Programu Rewitalizacji odpowiedzialny będzie Komitet ds.
Rewitalizacji. Komitet minimum raz w roku będzie koordynował pozyskiwanie danych od
instytucji publicznych (np. Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej, itp.). Na podstawie
zgromadzonych informacji będą tworzone coroczne raporty przedstawiające postępy w
realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radłów.
Monitoring będzie bazował na:
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Analizie danych mającej na celu
określenie powiązania
pomiędzy podejmowanymi
działalniami rewitalizacyjnymi a
zmianami zachodzącymi na
terenie Gminy

Zbieraniu danych
ilościowych od
poszczególnych jednostek
organizacyjnych Gminy

Sprawozdaniach z realizacji
założonych celów, które
będą zawierały informacje
dotyczące realizowanych
działań rewitalizacyjnych

Należy zaznaczyć, że monitorowanie procesów rewitalizacji skupia się na trzech obszarach:


monitoring rzeczowy – dostarcza danych, które obrazują postęp we wdrażaniu
programu oraz umożliwiają ocenę jego wykonania w stosunku do celów ustalonych
w programie. Opiera się o skwantyfikowane dane: wskaźniki produktu, rezultatu
oraz oddziaływania. Na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji wyróżniono
następujące wskaźniki:

Tabela 8 Wskaźniki produktu i rezultatu

Lp.

Nazwa projektu

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

PROJEKTY GŁÓWNE
Liczba zorganizowanych wydarzeń
kulturalnych i rozrywkowych

Rozbudowa i
przebudowa budynku
1)

remizy OSP w
Zdrochcu wraz z
zagospodarowaniem

Powierzchnia przebudowanej

Liczba zaangażowanych organizacji

przestrzeni publicznej

pozarządowych i kół zainteresowań

Liczba przebudowanych budynków

w tworzenie oferty kulturalnej i

pełniących funkcje społeczne

rozrywkowej

terenu

Liczba osób korzystających z oferty
kulturalnej miejsca

Zagospodarowanie
2)

centrum miejscowości
Siedlec

3)

Remont Domu
Ludowego w Zdrochcu

Powierzchnia wybudowanej przestrzeni

Liczba osób korzystających z

rekreacyjnej

rekreacyjnej przestrzeni publicznej

Powierzchnia wyremontowanej przestrzeni

Liczba uczestników wydarzeń

publicznej

kulturalnych i sportowych
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Liczba wyremontowanych budynków

Liczba organizowanych wydarzeń

pełniących funkcje społeczne i kulturalne
Wykonanie
nawierzchni
asfaltowej na drogach
4)

gminnych łączących
miejscowość Glów z

Liczba użytkowników drogi
Długość wykonanej nawierzchni asfaltowej

Radłowem oraz z
Biskupicami
Radłowskimi
Liczba wydarzeń rekreacyjnych

Budowa placu zabaw
5)

dla dzieci na terenie
wokół budynku OSP w

Liczba wybudowanych obiektów

zorganizowanych dla dzieci i

rekreacyjnych

młodzieży

Glowie

6)

Budowa kanalizacji na

Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej,

terenie Glowa i części

Liczba nowopodłączonych gospodarstw

ulicy Glowskiej
Wykonanie
7)

Liczba użytkowników placu

ogrodzenia wokół

Liczba użytkowników sieci
kanalizacyjnej

domowych do instalacji kanalizacyjnej
Długość powstałego ogrodzenia wokół
boiska

boiska w miejscowości

Liczba nowych użytkowników
obiektu

Siedlec
Wykonanie remontu
8)

drogi gminnej w
Siedlcu

9)

asfaltowej

Wykonanie kanalizacji

Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej

w miejscowości

Liczba nowopodłączonych gospodarstw

Siedlec
Wykonanie remontu
10)

Długość nowopowstałej nawierzchni

budynku remizy OSP
w Marcinkowicach

Liczba nowych użytkowników

Liczba użytkowników sieci
kanalizacyjnej

domowych do instalacji kanalizacyjnej
Powierzchnia przebudowanej przestrzeni

Liczba zorganizowanych wydarzeń

publicznej

kulturalnych i rozrywkowych

Liczba przebudowanych budynków

Liczba zaangażowanych organizacji

pełniących funkcje społeczne

pozarządowych i kół zainteresowań
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w tworzenie oferty kulturalnej i
rozrywkowej
Liczba osób korzystających z oferty
kulturalnej miejsca
Zagospodarowanie
11)

terenów wokół remizy
strażackiej w

Powierzchnia wybudowanej przestrzeni

Liczba osób korzystających z

rekreacyjnej

rekreacyjnej przestrzeni publicznej

Marcinkowicach
12)

Liczba osób korzystających z
Centrum Kultury
Budowa Miejskiego

Liczba wybudowanych obiektów

Centrum Kultury w

kulturalnych

Radłowie w miejscu

Powierzchnia nowopowstałych obiektów

dawnej synagogi

kulturalnych

Liczba sprzedanych biletów
Liczba przedsięwzięć
zorganizowanych w Centrum
Kultury
Liczba zaangażowanych organizacji
pozarządowych w przedsięwzięcia
kulturalne

13)

Liczba nowopowstałych elementów
Rewaloryzacja Parku
w Zespole Pałacowo –
Parkowym w
Radłowie

14)

przestrzeni publicznej
Liczba utworzonych miejsc o charakterze
turystycznym i rekreacyjnym

Liczba mieszkańców i turystów
korzystających z terenu

Przebudowa budynku
zabytkowej plebanii ze
zmianą sposobu
użytkowania części

Rejestr spotkań
Liczba odrestaurowanych zabytków

Liczba przedsięwzięć kulturalnych i
społecznych

pomieszczeń na cele
społeczno-kulturalne
PROJEKTY KOMPLEMENTARNE
Remont drogi w
1)

Biskupicach
Radłowskich

Długość zmodernizowanych dróg

Liczba użytkowników

Długość nowopowstałego ciągu pieszego
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Liczba osób korzystających z siłowni

Budowa zewnętrznej i
wewnętrznej siłowni
2)

wraz z remontem
budynku starego

Liczba nowopowstałych miejsc rekreacji
Powierzchnia utworzonych miejsc rekreacji

szkoły w

karnetów na siłownię wewnątrz

Liczba użytkowników infrastruktury

Budowa boiska
sportowego obok

Liczba sprzedanych biletów i
budynku

ujęcia wody

3)

zewnętrznej

rekreacyjno-sportowej
Liczba nowopowstałych miejsc rekreacji

Liczba zorganizowanych wydarzeń
sportowych

Przybysławicach

Liczba użytkowników budynków
Termomodernizacja
4)

remizy OSP w

Różnica pomiędzy kosztami
Liczba zrewitalizowanych budynków

Przybysławicach

utrzymania ciepła wewnątrz
budynku przed renowacją i po
renowacji

Liczba zmodernizowanych przestrzeni
Renowacja pomnika
upamiętniającego
5)

ofiary I i II Wojny
Światowej w
Przybysławicach

publicznych
Liczba promowanych miejsc atrakcyjnych
turystycznie

Liczba osób odwiedzających pomnik

Liczba atrakcji udostępnionych turystom i
mieszkańcom

Rozbudowa sali
gimnastycznej przy
6)

Niepublicznej Szkole
Podstawowej w

Liczba rozbudowanych obiektów

Liczba osiągnięć sportowych

sportowych

uczniów szkoły podstawowej

Przybysławicach
7)

Budowa chodników
wzdłuż dróg gminnych

Długość powstałych chodników wzdłuż
dróg gminnych

Liczba użytkowników

Poprawa stanu
8)

technicznego budynku
OSP w sołectwie

Liczba zmodernizowanych budynków

Liczba użytkowników

Zabawa
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 9 Wskaźniki oddziaływania na obszarze rewitalizacji

Wskaźniki oddziaływania na obszarze rewitalizacji

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

brak

10

brak

972

brak

10

brak

15

0

426

174

148

brak

1100

Liczba nowopowstałych organizacji pożytku publicznego
(szt.)
Liczba użytkowników nowopowstałych i
zrewitalizowanych terenów publicznych (os.)
Liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych w
nowopowstałych lub zrewitalizowanych obiektach
pełniących funkcje kulturalne (szt.)
Liczba zorganizowanych wydarzeń sportowych w
nowopowstałych lub zrewitalizowanych obiektach
pełniących funkcje sportowo-rekreacyjne (szt.)
Liczba mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej
(os.)
Liczba osób korzystających z pomocy opieki społecznej
(os.)
Liczba użytkowników nowopowstałej infrastruktury
drogowej (os.)
Źródło: opracowanie własne.



monitoring finansowy – dostarcza danych będących podstawą do oceny sprawności
wydatkowania środków przeznaczonych na Gminny Program Rewitalizacji.
Monitoring finansowy polega na systematycznym porównywaniu poniesionych
wydatków do przewidzianego budżetu;



monitoring ryzyk – polega na obserwacji zmienności uwarunkowań zewnętrznych,
identyfikacji

potencjalnych

trudności

w

realizacji

Gminnego

Programu

Rewitalizacji, a także racjonalnym reagowaniu na zaistniałe zmiany.
System wdrażania uwzględnia również udział interesariuszy rewitalizacji.

10.2. EWALUACJA
Ewaluacja Programu Rewitalizacji Gminy Radłów na lata 2016-2026 polegać będzie na
badaniu wpływu projektów rewitalizacyjnych na poszczególne aspekty funkcjonowania
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gminy oraz dekoncentracji negatywnych zjawisk na obszarze wyznaczonym do
rewitalizacji. W procesie ewaluacji Zespół ds. Rewitalizacji współpracować będzie z
jednostkami organizacyjnymi Gminy Radłów oraz z innymi beneficjentami GPR.
Ewaluacja będzie prowadzona na wszystkich etapach wdrażania Gminnego Programu
Rewitalizacji:

Diagnoza społecznogospodarcza

Tworzenie Programu
Rewitalizacji
ewaluacja ex-ante

Wdrażanie Programu
Rewitalizacji
ewaluacja on-going

Zakończenie realizacji
Programu Rewitalizacji
ewaluacja ex-post

Ewaluacja ex-ante jest istotna na etapie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji,
ponieważ pomaga dokonać oceny zasadności poszczególnych działań i przedsięwzięć
rewitalizacyjnych oraz ich wpływu na społeczność lokalną i obszary strategiczne. Podczas
wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji należy realizować ewaluację on-going, która
skupia się na doraźnych problemach i barierach. Jej funkcją jest przede wszystkim
stymulowanie usprawnień oraz poprawa jakości zarządzania Gminnym Programem
Rewitalizacji. Ten typ ewaluacji polega również na ocenianiu sprawności przepływu
informacji, dokumentów oraz obserwowaniu warunków zewnętrznych. Ewaluację ex-post
realizuje się na zakończenie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji i jest oceną
przeprowadzonej interwencji w zakresie zaspokajania potrzeb, na które miała odpowiadać
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oraz badaniem wpływu i trwałości zrealizowanych przedsięwzięć na społeczność lokalną i
poszczególne grupy Interesariuszy.

10.3. AKTUALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Tworząc Gminny Program Rewitalizacji należy również uwzględnić procedurę jego
aktualizacji. Istotne jest, aby GPR był narzędziem elastycznym, umożliwiającym szybką
reakcję na zmieniające się warunki bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy
Radłów.
Gminny Program Rewitalizacji oprócz nadzwyczajnych sytuacji powinien być również
aktualizowany okresowo, w połowie zaplanowanego harmonogramu. Systematycznie
prowadzony monitoring oraz ewaluacja umożliwią zweryfikowanie bieżących potrzeb
gospodarczo-społecznych i porównania ich z zamierzonymi celami i działaniami.
Należy zaznaczyć, że jednostką uzupełniającą proces rewitalizacji, będącą jednocześnie
głosem społeczności lokalnej jest Rada Miejska w Radłowie. Kompetencje jednostki
regulowane są za pomocą powszechnie obowiązujących aktów prawnych, aktów
wykonawczych oraz Statutu Rady Miejskiej w Radłowie.
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radłów na lata 2016-2026 oraz każda jego
aktualizacja, wymaga przyjęcia stosownej uchwały Rady Miejskiej w Radłowie oraz musi
być podana do publicznej wiadomości.
Poniżej schemat kroków, które należy podjąć w celu wprowadzenia zmian do Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Radłów na lata 2016-2026:
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Rysunek 7 Procedura Aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

Podmioty
zainteresowane
realizacją projektu
(zlokalizowanych na
obszarze do rewitalizacji)
zgłaszają propozycje do
Komitetu ds.
Rewitalizacji

Burmistrz Miasta i Gminy
Radłów podejmuje
decyzję o wprowadzeniu
zmian do GPR

Po sporządzeniu projektu
aneksu do GPR
Burmistrz przekłada
dokument Radzie
Miejskiej w celu podjęcia
stosownej uchwały

Komitet ds. Rewitalizacji
przeprowadza
konsultacje z
odpowiednimi
wydziałami Urzędu
Miejskiego

Po rozpatrzeniu złożonej
propozycji wniosku, Rada
Miejska wydaje opinię w
zakresie jej włączenia lub
odrzucenia

Zgłoszenie do Urzędu
Marszałkowskiego
wniosku o usunięcie GPR
wraz z wnioskiem o
zaakceptowanie nowego
Gminnego Programu
Rewitalizacji

Następuje weryfikacja
zgłaszanych propozycji i
wydanie opinii odnośnie
do włączenia lub
odmowy włączenia
zgłoszonego
przedsięzięcia do GPR

Komitet ds. Rewitalizacji
zwołuje posiedzenie i
przekłada zgłoszoną
propozycję
przedsięwzięcia pod
obrady Rady Miejskiej

Akceptacja Urzędu
Marszałkowskiego i
pojawienie się
zaktualizowanego GPR na
stronie Urzędu
Miejskiego oraz w
Biuletynie Informacji
Publicznej

Źródło: opracowanie własne.

107 | Strona
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radłów na lata 2016-2026

11. NIEZBĘDNE ZMIANY W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH

GMINY

RADŁÓW

SPECJALNA STREFA REWITALIZACJI
W Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Radłów na lata 2016 – 2026 nie przewiduje
się obecnie ustanowienia Specjalnego Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 Ustawy
o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku. Dopuszcza się jednak utworzenie
Specjalnej Strefy Rewitalizacji w przyszłości.
ZMIANY W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY
Zaproponowane, główne i komplementarne projekty rewitalizacyjne nie powodują
konieczności

zmian

w

Studium

Uwarunkowań

i Kierunków Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy Radłów oraz w Miejscowych Planach Zagospodarowania
Przestrzennego.
ZMIANY W UCHWALE DOTYCZĄCEJ LOKALI KOMUNALNYCH
Nie przewiduje się konieczności wprowadzania zmian w Uchwale w sprawie wieloletniego
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radłów na lata 2014-2018.
ZMIANY W UCHWALE DOTYCZĄCEJ KOMITETU REWITALIZACJI
Uchwała Rady Miejskiej w Radłowie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji podjęta zostanie po uchwaleniu Gminnego Programu
Rewitalizacji.
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12. PODSTAWOWE KIERUNKI ZMIAN FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH
OBSZARU REWITALIZACJI

Poniżej zaprezentowano mapę, na której zaznaczono podstawowe kierunki zmian
funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji:

Rysunek 8 Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji

Źródło: opracowanie własne.
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13. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, zwrócono się z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od
przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radłów na lata 2016 – 2026.
W wyniku uzyskanych opinii odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla GPR.
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