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1. WSTĘP
Na potrzeby projektowania i wdrażania interwencji w ramach procesu rewitalizacji,
współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, rewitalizację należy rozumieć, jako:
„wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia
całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej
gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością,
1

w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji” .
Dobrze prowadzona rewitalizacja powinna kłaść nacisk na kompleksowe, zintegrowane podejście
do rozwiązywania zidentyfikowanych problemów lokalnych. Podejmowana interwencja musi być
wieloaspektową odpowiedzią na lokalnie występujący kryzys. Ma stanowić zespół działań
stawiających sobie za cel pełne przywrócenie do życia konkretnego obszaru tak, aby poprawiła się
przede wszystkim, jakość życia jego mieszkańców. Jednym z celów interwencji jest pomoc
w zakresie odzyskania przez słabsze grupy społeczne zdolności do ich reintegracji na rynku pracy
i uczestnictwa w sferze konsumpcji, kultury i rekreacji.
Aktualne podejście do rewitalizacji wyraźnie akcentuje potrzebę uwzględnienia w tym działaniu
skoordynowanych, zintegrowanych przedsięwzięć w różnej skali i o różnym zakresie, realizujących
szerszą wizję odnowy gminy oraz wspierających powiązania przestrzenne skorelowane z szerszym
otoczeniem. Oznacza to, że rewitalizacja staje się kluczowym elementem rozwoju miast i gmin,
przeciwdziałając negatywnym zjawiskom oraz stymulując rozwój społeczny i gospodarczy.
Rewitalizacja służy m.in. zwalczaniu ubóstwa, bezrobocia i innych problemów społecznych,
dotyczących wytypowanych części gminy, w powiązaniu z poprawą warunków do rozwoju
gospodarczego (np. nowe miejsca pracy), rozwoju infrastruktury publicznej (np. sieci komunikacji
publicznej, dróg i parkingów itp.) oraz poprawy stanu środowiska (np. zwalczanie tzw. niskiej
emisji, likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci itp.). Zdecydowanie odchodzi się zatem
w rewitalizacji od realizacji różnorodnych, punktowych, oderwanych od siebie działań, skupionych
głównie na zmianach w obszarze infrastruktury, traktując rewitalizację nie jako przebudowę lub
adaptację budynków, ale przede wszystkim rozwiązywanie problemów społecznych, poprawę
warunków mieszkaniowych, poprawę przestrzeni publicznych oraz zwiększanie atrakcyjności
gospodarczej.
Skuteczna rewitalizacja terenów zdegradowanych w znacznym stopniu zależy jednak od dobrej
współpracy władz samorządowych, mieszkańców a także przedsiębiorców, organizacji społecznych
i innych podmiotów działających na terenie gminy. Szczególnie ważne jest określenie potrzeb
i oczekiwań wobec zmian rewitalizacyjnych, a także problemów i sposobów ich rozwiązania,
w które cała społeczność lokalna powinna się zaangażować. W toku przygotowania, prowadzenia
i oceny rewitalizacji dąży się, aby działania, skutkowały wypowiedzeniem się przez wszystkich
interesariuszy.
Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
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 powyżej,
3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą;
1

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 – Założenia, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2014, s. 4.

str. 4

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 (LPR)

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.
Podstawowym narzędziem tworzącym ramy operacyjne i płaszczyznę koordynacji działań
rewitalizacyjnych jest program rewitalizacji, który opracowywany i przyjmowany jest przez
samorząd gminy w drodze uchwały na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie
gminnym (Dz.U.2016 poz. 446 ).
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 (LPR) stanowi kluczowe
narzędzie realizacji procesów rewitalizacyjnych, a zarazem umożliwia pomiar efektywności tych
procesów na terenie Gminy w horyzoncie obowiązywania Planu.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 (LPR) opracowany został
z wykorzystaniem modelu ekspercko-partycypacyjnego, polegającego na możliwie szerokim
udziale wszystkich interesariuszy w pracach nad Programem, przy jednoczesnym zaangażowaniu
ekspertów zewnętrznych, odpowiadających między innymi za zorganizowanie procesu konsultacji
społecznych oraz przygotowanie końcowej wersji dokumentu.
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji zostało, w pierwszej kolejności, poprzedzone
szczegółową diagnozą w szeroko rozumianym obszarze zagadnień społecznych, a w drugiej
kolejności
także
gospodarczych,
przestrzenno-funkcjonalnych,
technicznych
i środowiskowych (diagnoza została opracowana zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju,
Warszawa, 2.08.2016 r. oraz zgodnie z Instrukcją przygotowania programów rewitalizacji
w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020). Dopiero tak przeprowadzona analiza pozwoliła dokonać pełnej
diagnozy problemów i zagrożeń, wskazać obszary o największej koncentracji zjawisk kryzysowych,
a w konsekwencji wyznaczyć obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. To na nich
ostatecznie zdefiniowano katalog działań, które – konsekwentnie wdrażane i realizowane – będą
prowadziły do sukcesywnego wydźwignięcia się z sytuacji kryzysowej lub przynajmniej
minimalizowania jej skutków. W programie ujęto działania, które w najbliższych latach winny być
realizowane z wykorzystaniem środków unijnych (EFRR, EFS, EFRROW), ale co równie ważne
także działania, które finansowane będą z innych środków publicznych oraz prywatnych.
Połączenie aktywności wielu osób i instytucji, także różnych środków, w tym właśnie zarówno
publicznych, jak i prywatnych pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie zdiagnozowane
w dokumencie problemy.
Podczas prac nad diagnozą oraz założeniami Programu wykorzystano metody badawcze
pozwalające dotrzeć do możliwie szerokiej grupy mieszkańców, umożliwiające uzyskanie opinii
i indywidualnych ocen dotyczących kondycji poszczególnych obszarów definiowanych, jako
problemowe.
Metodologia uspołecznienia procesu tworzenia Programu Rewitalizacji była zastosowana w oparciu
o Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wydane przez
Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, 2.08.2016 r. oraz zgodnie z Instrukcją przygotowania
programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-20202 i obejmowała działania polegające
w szczególności na:
2

Załącznik do Uchwały nr 194/3956/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2016 r.
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1) poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążeniu do spójności planowanych
działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami;
2) prowadzeniu, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i informacyjnych
o procesie rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji,
wynikających z ustawy, oraz o przebiegu tego procesu;
3) inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między
interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji;
4) zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących
rewitalizacji, w szczególności lokalnego programu rewitalizacji;
5) zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości
wypowiedzenia się przez interesariuszy.
Zaproszenie do udziału w procesie wypracowywania programu było otwarte i dostępne
dla wszystkich, m.in. poprzez zaproszenie publikowane na stronie internetowej gminy.
Bezpośrednie włączenie społeczności lokalnej w proces rewitalizacji stwarzało możliwość dyskusji
na otwartym forum, wymianę poglądów, czy zaproponowanie innowacyjnych i nieszablonowych
rozwiązań dla obszarów kryzysowych. Warunkiem dobrej dyskusji jest jednak świadomość
społeczeństwa o procesie rewitalizacji, o jego znaczeniu i skutkach, jakie za sobą niesie. Z tego
względu dużą wagę przykładano do przekazania, jak największej liczbie mieszkańców, informacji
o rewitalizacji w sposób zrozumiały i wyczerpujący.
Istotnym elementem partycypacyjnego tworzenia Programu były spotkania z mieszkańcami
począwszy od tych wstępnych prowadzonych dla całej gminy, aż po kolejne przybliżenia – czyli
spotkania poświęcone obszarom zdegradowanym, obszarowi rewitalizacji, których zwieńczeniem
była praca nad konkretnymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi. Mieszkańcy także szeroko
wypowiadali swoją opinię za pośrednictwem realizowanych ankiet, które dotyczyły, jakości życia
i problemów na terenie jednostek urbanistycznych, konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Na każdym etapie i w wielu różnych formach umożliwiono szerokiej grupie mieszkańców
i zainteresowanym podmiotom włączenie się w proces, a całość działań, które doprowadziły
do opracowania dokumentu miała głęboko partycypacyjny charakter. Analizując cały proces należy
podkreślić, iż w sposób kompleksowy dotykał on w równej mierze zarówno zagadnień społecznych,
jak i ekonomicznych, przestrzennych, technicznych, środowiskowych i kulturowych. Tak
prowadzony proces tworzenia Programu pozwolił wybrać te obszary i działania rewitalizacyjne,
które koncentrują się na najbardziej zdegradowanych obszarach w gminie, tj. tych, w których
skala problemów i zjawisk kryzysowych jest największa. Co więcej, takie podejście do całości
problemów zagwarantowało w ostatecznym rozrachunku pełną komplementarność w stosunku
do postawionych na początku kwestii i to zarówno w wymiarze przestrzennym, jak
i problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, a także w zakresie różnych źródeł finansowania
(zarówno od strony dostępnych środków, jak i zaangażowanych stron).
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1.1. Nawiązanie do dokumentów strategiczno-programowych
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 odnosząc się w swych założeniach
do zidentyfikowanych problemów mieszkańców na zdegradowanych obszarach gminy, uwzględnia
kontekst innych dokumentów strategicznych na szczeblu lokalnym (stanowiąc istotny element
całościowej wizji rozwoju jednostki), a także regulujących działania w przedmiotowym obszarze
na szczeblu regionalnym, krajowym oraz europejskim. W związku z tym, komplementarność z innymi
działaniami oraz priorytetami wpływa na skuteczność i efektywność procesu rewitalizacji.

Lp.

Nazwa dokumentu

Nawiązanie LPR-u do zapisów dokumentu strategicznego

POZIOM EUROPEJSKI
Priorytet III. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu –
wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia,
zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Ponadto, wpływa
na osiągnięcie 3 z 5 celów głównych:

1.

Europa 2020 – Strategia na rzecz
inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu

CEL 1 Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75%
wśród kobiet i mężczyzn w wieku 20-64 lata.
CEL 4 Podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez
dążenie do zmniejszenia odsetka osób zbyt wcześnie kończących
naukę do poniżej 10% oraz poprzez zwiększenie do co najmniej
40% osób w wieku 30-34 lat mających wykształcenie wyższe lub
równoważne.
CEL 5 Wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza przez
ograniczanie ubóstwa, mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa
lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 mln obywateli.

POZIOM KRAJOWY

2.

3.

4.

Polska 2030. Trzecia fala
nowoczesności. Długookresowa
Strategia Rozwoju Kraju

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Krajowa Strategia Rozwoju
Regionalnego 2010-2020: Regiony,
Miasta, Obszary wiejskie

Obszar
Konkurencyjności
i innowacyjności
gospodarki:
Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna: Cel 3
Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach
oraz podniesienie konkurencyjności nauki; Kapitał Ludzki: Cel 6
Rozwój kapitału
ludzkiego
poprzez
wzrost
zatrudnienia
i stworzenie „workfare state”; Obszar Równoważenia potencjału
rozwojowego regionów Polski: Rozwój regionalny: Cel 8
Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju
dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych;
Obszar Efektywności i sprawności państwa: Kapitał społeczny: Cel
11 Wzrost społecznego kapitału rozwoju.
Obszar strategiczny: Sprawne i efektywne państwo, Cel 3
Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych
potrzeb i aktywności obywateli, kierunek: rozwój kapitału
społecznego.
Obszar strategiczny: Konkurencyjna gospodarka, Cel 4 Rozwój
kapitału ludzkiego, kierunki interwencji: zwiększenie aktywności
zawodowej oraz poprawa jakości kapitału ludzkiego.
Obszar strategiczny: Spójność społeczna i terytorialna, Cel 1
Integracja
społeczna,
kierunki
interwencji:
zwiększenie
aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej
zagrożonych.
Cel
główny:
Efektywne
wykorzystywanie
specyficznych
regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla
osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności
w horyzoncie długookresowym.
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5.

Nazwa dokumentu

Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030

Nawiązanie LPR-u do zapisów dokumentu strategicznego
Cel 1 - Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów
(„konkurencyjność”)
Cel 2 - Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie
marginalizacji obszarów problemowych („spójność”)
Cel 3 - Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej
i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych
terytorialnie („sprawność”)
Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie
z zasadami ładu przestrzennego, respektując zróżnicowane
kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w możliwie
jak największym stopniu zachowującą walory naturalnego
krajobrazu przyrodniczego.
1). Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne
równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie integracji
funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się
czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
oraz
wykorzystanie
potencjału
wewnętrznego
wszystkich
terytoriów.
2). Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających
osiągnięcie
i utrzymanie
wysokiej
jakości
środowiska
przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.
3) Cel 6 - Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego
Głównym celem jest zwiększenie konkurencyjności gospodarki,
poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz poprawa
efektywności administracji publicznej.
1). Cel Tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności małych
i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu
do EFRROW), finansowego, doradczego i szkoleniowego.

6.

Umowa Partnerstwa3

2). Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną we wszystkich sektorach.
3). Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania
zasobami.
4). Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości
zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.

7.

8.

Narodowy Plan Rewitalizacji

Strategia Rozwoju
Kapitału Ludzkiego 2020

5). Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.
Głównym celem jest poprawa warunków rozwoju obszarów
zdegradowanych
w wymiarze
przestrzennym,
społecznym,
kulturowym i gospodarczym. Realizacji tego celu służyć będzie
tworzenie korzystnych warunków dla prowadzenia rewitalizacji
w Polsce i położenie nacisku na holistyczne, zintegrowane
podejście do prowadzenia takich działań.
Głównym celem jest umożliwienie pełnego wykorzystania
potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia
i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników,
podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie
obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy
struktur administracyjnych państwa.

3

Umowa Partnerstwa (UP) jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich w ramach
trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb)
w Polsce w latach 2014–2020. (grudzień 2015r.)
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Lp.

Nazwa dokumentu

Nawiązanie LPR-u do zapisów dokumentu strategicznego

1). Cel 3. Poprawa sytuacji
wykluczeniem społecznym

9.

Strategia Rozwoju Kapitału
Społecznego 2020

osób

i grup

zagrożonych

Głównym celem jest wspieranie procesów i inicjatyw, które
wzmacniają wolę działania obywateli na rzecz dobra wspólnego
i przyczyniają się do wzmocnienia zaufania, jako jednego z
podstawowych komponentów życia społecznego, gospodarczego
i kulturowego.
1). Cel 4. Rozwój i efektywne
kulturowego i kreatywnego.

wykorzystanie

potencjału

Głównym celem jest wzrost poziomu spójności gospodarczej,
społecznej i terytorialnej całej Polski Wschodniej i każdego z jej
województw w rozszerzonej Unii Europejskiej z uwzględnieniem
zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju

10.

Strategia Rozwoju SpołecznoGospodarczego Polski Wschodniej
do roku 2020

1)
2)
3)
4)

Priorytet i - Oddziaływanie na poprawę jakości kapitału
ludzkiego
Priorytet II - Budowanie społeczeństwa informacyjnego
opartego na wiedzy
Priorytet III - Wspieranie gospodarki, wspieranie
funkcjonowania MSP
Priorytet VII - Konserwacja i wykorzystanie zasobów
środowiska przyrodniczego oraz ochrona różnorodności
biologicznej

POZIOM REGIONALNY i SUBREGIONALNY
Działania Programu Rewitalizacji wpisuje się w główny cel
strategii jest „Efektywne wykorzystanie zasobów wewnętrznych
i zewnętrznych dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju
społeczno-gospodarczego drogą do poprawy jakości życia
mieszkańców”.

11.

12.

Strategia Rozwoju
Województwa
Podkarpackiego 2020

Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa
Podkarpackiego - Perspektywa
2030

Dziedzina działań strategicznych: SIEĆ OSADNICZA
3 CEL: Obszary wiejskie – wysoka jakość przestrzeni do
zamieszkania, pracy i wypoczynku
Priorytet 3.4.Funkcje obszarów wiejskich
KIERUNKI DZIAŁAŃ:
1. Rozwój
infrastruktury
technicznej
umożliwiający
wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.
2. Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej służące
zaspokajaniu
potrzeb
społecznych
i kulturalnych
w kontekście procesu odnowy wsi
3. Modernizacja przestrzeni wiejskiej

Dokument uwzględnia cele i priorytety określone w strategii
rozwoju województwa, co z kolei przekłada się na kierunki
zagospodarowania przestrzennego oraz politykę przestrzenną.
Ustala m.in.: podstawowe elementy sieci osadniczej, obszary
funkcjonalne, systemy obszarów chronionych, rozmieszczenie
infrastruktury społecznej i technicznej, a także wymagania
w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego oraz dóbr kultury.

POZIOM GMINNY
13.

Strategia Rozwoju Gminy
Boguchwała na lata 2008 -2017

W opracowanej Strategii Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2008
– 2017 jako kluczowe zadanie kierunków rozwoju gminy zakłada
się dążenie do Wykorzystania istniejących zasobów endo
i egzogenicznych dla stworzenia warunków postępu cywilizacyjnego
i
wzrostu
społeczno-gospodarczego
oraz
zapewnienie
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Lp.

Nazwa dokumentu

Nawiązanie LPR-u do zapisów dokumentu strategicznego
wszechstronnego wielofunkcyjnego, zrównoważonego i trwałego
rozwoju całej gminy (str.2).
Takie podejście jest zbieżne z celami prowadzenia rewitalizacji na
terenie Gminy Boguchwała.

14.

Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Boguchwała

Cele rewitalizacyjne wpisują się w sformułowane uwarunkowania
rozwoju Gminy Boguchwała. Studium wskazuje obszary, dla
których Gmina Boguchwała zamierza sporządzić miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, które obejmują także tereny
przewidziane do rewitalizacji (str.40) dla których „Ustala się
obowiązek objęcia programem rewitalizacji” oraz wskazuje się na
„Ustala się obowiązek objęcia programem rewitalizacji obszarów
obejmujących zdegradowane obiekty i obszary o wysokich
wartościach kulturowych (str.21).

15.

Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy
Boguchwała na lata 2016-2025

W opracowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Boguchwała na lata 2016-2025 cele rewitalizacyjne w
zakresie zmian stanów kryzysowych w sferze społecznej znajdują
korelację w 3 celach strategicznych: CS: przeciwdziałanie biedzie
i ubóstwu (str.89) CS: przeciwdziałanie bezrobociu (str.91) CS
przeciwdziałanie niebezpieczeństwu publicznemu (str.96)
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2. CHARAKTERYSTYKA GMINY
Na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) charakterystyka Gminy Boguchwała została
przygotowana w sześcioletnim horyzoncie czasowym, dla lat 2012-2015. Charakterystyka gminy składa
się z analizy pięciu obszarów wyróżnionych zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 przygotowanych przez
Ministerstwo Rozwoju. Obejmują one kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne,
techniczne i środowiskowe.
Gmina Boguchwała to gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, powiecie rzeszowskim.
Gmina leży pomiędzy 20º, a 21º długości geograficznej wschodniej i 50º szerokości geograficznej
północnej. Pod względem fizyczno-geograficznym należy do obszaru Europy Środkowej, prowincji
Karpaty i Podkarpacie, podprowincji - Zewnętrzne Karpaty, makroregionu - Pogórze Karpackie,
mezoregionu - na granicy Przedgórza Rzeszowskiego i Pogórza Strzyżowskiego. Gmina stanowi 7,7%
powierzchni powiatu rzeszowskiego.

Rysunek 1. Lokalizacja Gminy Boguchwała
Źródło: www.boguchwala.pl
Gminę Boguchwała tworzy 10 miejscowości: miasto Boguchwała, Kielanówka, Lutoryż, Mogielnica,
Niechobrz, Nosówka, Racławówka, Wola Zgłobieńska, Zarzecze, Zgłobień. Gmina Boguchwała obejmuje
swoimi granicami obszar o łącznej powierzchni 8897,26 ha.
Centralnym punktem gminy jest miasto Boguchwała, które pełni rolę ośrodka administracyjnokulturowego gminy.
Największą miejscowością gminy jest Niechobrz - zajmuje 17,78% ogólnej powierzchni gminy.
Natomiast najmniejsza pod względem powierzchni jest miejscowość Zarzecze 2,90% ogólnej
powierzchni gminy.
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Tabela 1. Powierzchnia poszczególnych miejscowości w Gminie Boguchwała, stan na 31.12.2015 r.
l.p.

Miejscowości

Powierzchnia [ha]

% do ogółu

1

Boguchwała

913,29

10,27

2

Kielanówka

374,44

4,21

3

Lutoryż

894,26

10,05

4

Mogielnica

842,27

9,47

5

Niechobrz

1581,59

17,78

6

Nosówka

597,17

6,71

7

Racławówka

645,69

7,26

8

Wola Zgłobieńska

1478,1

16,62

9

Zarzecze

257,99

2,90

10

Zgłobień

1307,46

14,70

8892,26

100%

Gmina ogółem

Źródło: Urząd Miejski w Boguchwale

Gmina graniczy z pięcioma Gminami:



Świlcza – północny zachód,



Rzeszów – północny wschód,



Lubenia – południowy wschód,



Czudec – południe,



Iwierzyce – zachód.

2.1. Zjawiska społeczne
Najbardziej istotnym w kontekście LPR zgodnie z ministerialnymi wytycznymi są zjawiska społeczne,
a w szczególności takie kwestie jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziomu edukacji lub
kapitału społecznego oraz niewystarczający poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.
Ponadto do obszaru społecznego zostały przypisane również zagadnienia z zakresu demografii.

2.1.1.Demografia
W 2015 roku Gminę Boguchwała zamieszkiwało 19952 osób, co stanowi 11,85% ludności powiatu
rzeszowskiego. W latach 2008-2015 liczba mieszkańców wzrosła o 8,6%. Ludność Gminy Boguchwała
stanowią w 48,84% mężczyźni i w 51,16 % kobiety.
Tabela 2. Liczba ludności w Gminie Boguchwała w latach 2012-2015.
Rok

Miasto Boguchwała

Obszar wiejski gminy

Gmina ogółem

2012

5796

13414

19210

2013

5865

13594

19459

2014

5905

13706

19611

2015

5971

13981

19952

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS
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W przeważającej części ludności aż 70,11% Gminy Boguchwała zamieszkuje obszary wiejskie, pozostała
część mieszka w mieście Boguchwała.
Tabela 3. Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach Gminy Boguchwała na koniec roku 2014
l.p.

Miejscowości

Liczba mieszkańców

% do ogółu

1

Boguchwała

5905

29,69%

2

Kielanówka

1507

7,68%

3

Lutoryż

1645

8,39%

4

Mogielnica

1253

6,39%

5

Niechobrz

2897

14,77%

6

Nosówka

1392

7,10%

7

Racławówka

1487

7,58%

8

Wola Zgłobieńska

1478

7,54%

9

Zarzecze

563

2,87%

10

Zgłobień

1566

7,99%

19611

100%

Gmina ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Boguchwale
Najliczebniejszą miejscowością Gminy jest miasto Boguchwała - 29,69% liczby mieszkańców Gminy,
natomiast najmniejszą Zarzecze - 2,87% mieszkańców Gminy.
Gęstość zaludnienia w Gminie wynosi 222 osób/km2, jest to wartość wyższa od średniej wojewódzkiej
wynoszącej 119 osób/km2.
Gmina Boguchwała mimo malejącego ma jednak dodatni przyrost naturalny wynoszący 1,7 w 2015 r.,
w 2014 r. 3,5 na 1000 mieszkańców Gminy Boguchwała.
O zasobach ludnościowych świadczy nie tylko liczba ludności, lecz także struktura wiekowa. Gmina
Boguchwała posiada stosunkowo dobrą strukturę demograficzną. W roku 2015 ponad 62% mieszkańców
gminy stanowiły osoby w wieku produkcyjnym.
Tabela 4. Struktura wiekowa wg ekonomicznych kategorii wieku w Gminie Boguchwała w latach 2012-2015
2012

2013

2014

w wieku przedprodukcyjnym

3797

3844

3902

3949

w wieku produkcyjnym

12195

12330

12458

12521

3218

3285

3393

3482

w wieku poprodukcyjnym

2015

% udział w ogólnej liczbie mieszkańców
w wieku przedprodukcyjnym

19,77%

19,75%

19,75%

19,79%

w wieku produkcyjnym

63,48%

63,36%

63,07%

62,76%

w wieku poprodukcyjnym

16,75%

16,88%

17,18%

17,45%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS – Bank Danych Lokalnych
Powyższa analiza wskazuje, że społeczeństwo gminy zaczyna się starzeć. Widoczny jest wzrost liczby osób w wieku
poprodukcyjnym i spadek osób w wieku produkcyjnym. Wzrost liczy osób w wielu przedprodukcyjnym jest minimalny
na poziomie 0,05%.
W 2014 roku zarejestrowano 377 zameldowań ogółem, wymeldowań 204 w wyniku czego saldo migracji wynosi dla
Gminy Boguchwała 173. W tym samym roku 15 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano
9 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6.

Zmiany w strukturze ludności stanowią wyzwanie dla nowej polityki rozwoju, w szczególności w zakresie
wzmacniania atrakcyjności osadniczej i dostosowywania systemu świadczenia usług publicznych - głównie
w obszarze polityki społecznej i edukacji.
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2.1.2. Rynek pracy - bezrobocie
Bezrobocie jest zjawiskiem polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i chcących pracować
nie znajduje żadnego zatrudnienia. W Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotnym jest osoba niezatrudniona i niewykonująca innej
pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy
obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, bądź, jeśli jest osobą
niepełnosprawną, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia, co najmniej w połowie tego wymiaru czasu
pracy, nieucząca się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie
wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub
czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Cechą specyficzną polskiego bezrobocia jest stosunkowo niska aktywność bezrobotnych,
zarejestrowanych, jako osoby poszukujące pracy, w podejmowaniu wysiłków na rzecz szybkiego
formalnego zatrudnienia. Ponadto osłabienie aktywności w tym obszarze wynika często ze zbyt małej
różnicy między możliwym do uzyskania zarobkiem z tytułu legalnego zatrudnienia, a wysokością zasiłku
dla bezrobotnych, przy jednoczesnej możliwości zatrudnienia „na czarno”. Zjawisko bezrobocia stanowi
jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych, pociąga za sobą negatywne
konsekwencje społeczne i ekonomiczne.
Rysunek 2. Liczba bezrobotnych w Gminie Boguchwała w latach 2012-2015
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Źródło: GUS
Na wyżej zamieszczonym wykresie widać, iż liczba bezrobotnych w analizowanym okresie wzrosła.
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, na koniec 2015 r., na terenie gminy
zarejestrowanych było 982 osoby, z czego tylko 104 osoby miały prawo do zasiłku. Ponad 80% osób
bezrobotnych to osoby bezrobotne długotrwale (powyżej 12 miesięcy).

2.1.3. Pomoc społeczna
Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie
sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach
odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym
sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz
ich integracji ze środowiskiem.

str. 14

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 (LPR)

Głównymi celami pomocy społecznej jest:



zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania
w warunkach odpowiadających godności człowieka,



doprowadzenie (w miarę możliwości) do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin,



integracja ze środowiskiem osób i rodzin wykluczonych społecznie,



zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym
przemocą w rodzinie,



zapobieganie powstaniu trudnych sytuacji życiowych, których powstanie powodowałoby
potrzebę korzystania z pomocy.

Działaniami z zakresu pomocy społecznej w Gminie Boguchwała zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Jednostka ta wykonuje także zadania wynikające z innych niż ustawa o pomocy społecznej
aktów prawnych. Należą do nich:



Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,



Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,



Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,



Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,



Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,



Ustawa z dnia 27 sierpnia 2007 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych,



Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

MOPS udziela pomoc finansową z tytułu:



ubóstwa,



sieroctwa,



bezdomności,



bezrobocia,



niepełnosprawności,



długotrwałej lub ciężkiej choroby,



przemocy w rodzinie,



potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,



bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,



trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającą,



trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,



alkoholizmu lub narkomanii,



zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,



klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W obszarze wsparcia MOPS w Boguchwale w roku 2014 najważniejszym powodem udzielania pomocy
społecznej było ubóstwo - pomoc z tego powodu otrzymało 419 osób. Stan ten na przestrzeni
ostatnich trzech lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Podkreślić należy, że kolejnym, równie
poważnym, powodem udzielania pomocy społecznej było bezrobocie - pomoc z tego powodu otrzymało
301 osób.
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Kolejnym, trzecim motywem pomocy była długotrwała lub ciężka choroba. W tym wypadku liczba
wspartych osób na przestrzeni lat 2013-2014 wzrosła o 8 jednostek, zatem kwestia pomocy staje się
coraz bardziej poważna.
Niepełnosprawność to powód przyznawania pomocy społecznej plasujący się na czwartym miejscu.
W tym przypadku zauważa się spadek liczby osób w 2014 r. w stosunku do 2013 r. o 10 jednostek.

2.1.4. Poziom kapitału społecznego
Jednym z niezwykle istotnych elementów poddanych analizie w ramach sfery społecznej w Gminie
Boguchwała jest poziom kapitału społecznego. Kapitał społeczny określa zdolność mieszkańców
do działania wspólnotowego, współpracy i kooperacji, a także angażowania się w sprawy społeczności
lokalnej. Istotną składową kapitału społecznego jest zaufanie, wyrażane zarówno w wymiarze między
ludzkim, jak i w relacji mieszkańców do instytucji i organów administracji publicznej.
Jako podstawowe wskaźniki partycypacji społecznej analizie statystycznej poddane zostały wskaźniki
frekwencji wyborczej w wyborach samorządowych. Z punktu widzenia interesów lokalnej społeczności
bardziej istotne powinny być wybory samorządowe. Istotność tego głosowania przejawia się w bliskości
przestrzennej i społecznej spraw i osób, których dotyczą. Zadania szczebla lokalnego w porównaniu
do centralnych są bardziej konkretne i szczegółowe. Również problemy są bardziej techniczne i w inny
sposób niż ogólnokrajowe, powinny interesować i poruszać mieszkańców.
Poziomem aktywności kapitału społecznego jest także zaangażowanie mieszkańców w uczestnictwo
w różnych formach oferowanych zajęć zarówno edukacyjnych jak i rekreacyjnych i innych kumulujących
czynniki integrujące mieszkańców.
Gmina Boguchwała współpracuje z Organizacjami pozarządowymi. Cele tej współpracy są następujące:
• budowanie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi służącego rozpoznawaniu
i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców,
• wspieranie inicjatyw, nowatorskich rozwiązań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom i dążeniom
społecznym oraz umożliwiających rozwiązywanie problemów społecznych,

• budowa społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację lokalnej społeczności oraz wspieranie
wolontariatu.
Rysunek 3. Środki przekazane organizacjom pozarządowym w Gminie Boguchwała [2015]

Źródło: Urząd Miejski w Boguchwale
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2.1.5. Przestępczość
Istotnym wskaźnikiem warunkującym, jakość życia lokalnej społeczności jest także liczba przestępstw
i wykroczeń. Przekłada się ona, bowiem na poczucie bezpieczeństwa, które z jednej strony może
powodować poczucie dyskomfortu psychicznego mieszkańców, a z drugiej strony może prowadzić do
dezintegracji społeczności lokalnych, powodując rezygnację z przebywania w przestrzeniach
publicznych.
Na terenie Gminy Boguchwała według danych Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie oraz Komisariatu
Policji w Boguchwale największa liczba wykroczeń zarejestrowanych w RSOW (Rejestr Spraw
o Wykroczenia) w okresie 2014/2015 r. została odnotowana w miejscowości Boguchwała (68
przestępstw oraz 48 wykroczeń) a najmniejsza w Mogielnicy.

Liczba przestępstw i wykroczeń stwierdzonych nieobejmujących zdarzeń drogowych oraz przestępstw gospodarczych
z uwzględnieniem czynów karalnych osób nieletnich tj. do 17-tego roku życia
Stan na 31.12.2014 r.
Sołectwa

Liczba przestępstw

Liczba wykroczeń

1

Boguchwała

68

48

2

Kielanówka

18

2

3

Lutoryż

13

10

4

Mogielnica

12

2

5

Niechobrz

19

12

6

Nosówka

11

8

7

Racławówka

18

13

8

Wola Zgłobieńska

17

12

9

Zarzecze

9

7

10

Zgłobień

16

26

201

140

GMINA OGÓŁEM
Razem przestępstwa i wykroczenia:

341

2.2. Zjawiska gospodarcze
Kolejnym obszarem, który został wytypowany zgodnie z Wytycznymi do analizy jest obszar
gospodarczy. Koncentruje się on na zjawiskach związanych z przedsiębiorczością oraz kondycją
lokalnych przedsiębiorstw.
Gmina Boguchwała ma charakter rolniczo-przemysłowy i posiada w większości dobre warunki
klimatyczno-glebowe do rozwoju produkcji rolniczej.

str. 17

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 (LPR)

W 2015 r. w Gminie Boguchwała było zarejestrowanych w rejestrze REGON 15574 podmiotów
gospodarczych, a w 2014 r. 1510.
Liczba zarejestrowanych firm wzrosła o 47 podmiotów (wzrost o 3,11%). Największa ilość podmiotów
gospodarczych działała w branży budowlanej oraz handlu hurtowym i detalicznym. Brak jest podmiotów
z zakresu górnictwa i wydobywania oraz organizacji i zespołów eksterytorialnych. Największą liczbę
przedsiębiorstw stanowią mikroprzedsiębiorstwa. Niewiele jest przedsiębiorstw średnich i małych.
Głównymi pracodawcami na terenie Gminy są:
•

Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale,

•

Instytut Energetyki Oddział Ceramiki „CEREL”,

•

Urząd Miejski w Boguchwale,

•

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,

•

Zakłady Naprawy Samochodów w Boguchwale,

•

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Boguchwale,

•

Zakłady Nafty i Gazu w Nosówce.

Wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, głównie były to podmioty gospodarcze
w sektorze prywatnym. Dane te świadczą pozytywnie o rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy
i wskazują na siłę potencjału sektora prywatnego gospodarki. Istotne jest również to, że jest to dalszy
systematyczny wzrost w stosunku do lat poprzednich.

Tabela 5. Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON wg sektorów własnościowych
GRUPA

2012

2013

2014

2015

Podmioty gospodarki narodowej
ogółem

1411

1475

1510

1557

Sektor publiczny - ogółem

33

34

34

33

Sektor prywatny ogółem

1378

1441

1476

1520

Sektor prywatny – osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą

1141

1221

1249

1285

Sektor prywatny – spółki handlowe

76

78

79

86

Sektor prywatny – spółki handlowe
z udziałem kapitału zagranicznego

13

11

11

12

Sektor prywatny – spółdzielnie

13

13

14

14

Sektor prywatny – fundacje
Sektor prywatny – stowarzyszenia
i organizacje społeczne

1
50

52

53

56

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych

W Gminie Boguchwała w 2015 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 82,53%
wszystkich podmiotów gospodarczych w gminie.
W Gminie Boguchwała w 2015 r. wśród podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON 74%
stanowiły podmioty „pozostałej działalności”, 25% przemysł i budownictwo oraz 1% rolnictwo,
łowiectwo i rybactwo.

4

Dane GUS .
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Struktura podstawowych branż gospodarki Gminy Boguchwała [2015r.]

przemysł i
budownictwo
25%

rolnictwo,
leśnictwo,
łowiectwo i
rybactwo
1%

pozostała
działalność
74%

Źródło: GUS

2.4. Zjawiska środowiskowe
Ze względu na budowę geologiczną obszar Gminy cechuje się dość ciekawą i zróżnicowaną rzeźbą
terenu, która w połączeniu z budową geomorfologiczną, stopniem zachowania i charakterem szaty
roślinnej, strukturą użytków rolnych oraz zabytkami kultury materialnej decyduje o walorach
krajobrazowych terenu.
Wyraźnie czytelne jest także zróżnicowanie morfologiczne obszaru Gminy, której przeważająca część
położona jest w granicach Pogórza Rzeszowskiego. Charakterystyczna cechą obszaru Gminy
Boguchwała jest rzeźba wyżynna, z licznymi dolinami potoków, jarami i wąwozami. Znaczną jej część
stanowią użytki rolne. Lasy zajmują około 11% powierzchni Gminy, w postaci szeregu mniejszych
i większych kompleksów. Głównymi gatunkami drzewostanów omawianego obszaru są buk i jodła,
występują one na około 58% powierzchni lasów państwowych i 50% powierzchni lasów
niepaństwowych. Gmina Boguchwała leży w obszarze Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, który zajmuje powierzchnię 14 312 ha i rozpościera się na terenie trzech
powiatów. Obszar ten bardzo ciekawy krajobrazowo charakteryzuje się dużą różnorodnością
ukształtowania powierzchni. Występują tu wąwozy lessowe, podmokłe łąki i spore kompleksy leśne.
W jednym z nich niedaleko Czudca utworzono rezerwat „Wielki Las”, aby chronić starodrzew bukowy
i stanowiska kłokoczki południowej. Tereny użytkowane rolniczo poprzecinane są śródpolnymi
zadrzewieniem. Schronienie znajduje w nich wiele gatunków ssaków i ptaków, np. zające, bażanty,
kuropatwy, a także mnóstwo owadów.
Powietrze na terenie Gminy nie jest zanieczyszczone w ponadnormatywnym stopniu, jednak
w porównaniu z innymi regionami województwa podkarpackiego jest ono bardziej zanieczyszczone,
na co wpływa sąsiedztwo miasta Rzeszów i zlokalizowanych tam zakładów przemysłowych oraz
większego natężenia komunikacyjnego.
Na terenie Gminy Boguchwała znajduje się złoże ropy naftowej, zlokalizowane w rejonie wsi Nosówka.
Dla złoża utworzony został obszar górniczy „Nosówka". Ropa z tego złoża jest ropą parafinową
i bezsiarkową. Aktualnie jest wydobywana i przesyłana rurociągiem do kopalni usytuowanej
w południowej części wsi Nosówka. Ropa jest sprzedawana do Rafinerii Ropy w Jaśle. W północnej
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części Gminy, na terenie wsi Kielanówka znajduje się złoże gazu ziemnego, dla którego został
utworzony obszar górniczy „Kielanówka - Rzeszów l”. Na terenie Gminy znajdują się pokłady gliny do
niedawna eksploatowane przez niewielkie cegielnie - obecnie niewykorzystywane. Są również
udokumentowane pokłady gipsu oraz kamienia wapiennego - nie eksploatowane.

2.5. Zjawiska przestrzenno-funkcjonalne
Czwartym z wytypowanych obszarów są zjawiska przestrzenno-funkcjonalne, które charakteryzują:
wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną oraz stan tej infrastruktury, dostęp i jakość
podstawowych usług, dostępność komunikacyjna.

2.5.1. Sieć wodno-kanalizacyjna
Wszystkie miejscowości Gminy Boguchwała posiadają zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci
wodociągowej. Część z nich zaopatrywana jest z ujęcia powierzchniowego wody Rzeszów - „Zwięczyca”,
część z ujęć wód podziemnych, zasilających gminne wodociągi. Miejscowości zasilane z ujęcia MPWiK
to cześć miasta Boguchwała (północna i środkowa). Pozostałe miejscowości Gminy i część miasta
Boguchwała zasilane są z gminnej sieci wodociągowej. Obecnie na terenie Gminy funkcjonują 3 ujęcia
wód podziemnych w :
•

Lutoryżu – cztery studnie głębinowe,

•

Woli Zgłobieńskiej – trzy studnie głębinowe,

•

Niechborzu-Góra – jedna studnia głębinowa.

Sieć wodociągowa na terenie Gminy wynosi około 236,5 km. Na koniec 2014 roku stopień
skanalizowania obszaru Gminy wynosił 82,7%. Wszystkie ścieki z terenu całej Gminy kierowane są do
oczyszczalni miejskiej w Rzeszowie.

2.5.2. Sieć gazowa
Wszystkie miejscowości w Gminie Boguchwała mają zaopatrzenie w gaz ziemny z sieci krajowej. Gaz
ziemny używany jest w kuchenkach gazowych i urządzeniach grzewczych. Około 66% mieszkańców
Gminy korzysta z sieci gazu ziemnego. Sieć na terenie Gminy składa się z 198 816 m gazociągu
średniego ciśnienia oraz 5027 m niskiego ciśnienia. Według danych na koniec 2014 r. liczba czynnych
przyłączy gazowych zasilających budynki mieszkalne wynosi: część miejska 1093 szt., część wiejska
3238 szt.

Tabela 6. Korzystający z instalacji w % ogółu mieszkańców w Gminie Boguchwała w 2015 roku
Wyszczególnienie (ogółem)

Wartość w %
ogółu
mieszkańców

Wartość w % ogółu
mieszkańców
Obszar
Obszar
miejski
wiejski
99,4
89,5

Wodociąg

92,5

Kanalizacja

82,8

94,4

77,8

Gaz

85,6

97,0

80,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS – Bank Danych Lokalnych
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Ogółem dostępność do infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, gaz) jest na obszarach
wiejskich mniejsza niż w na obszarze miejskim.

3. WYZNACZANIE OBSZARÓW KRYZYSOWYCH IDENTYFIKACJA
ZRÓŻNICOWANIA WEWNĄTRZGMINNEGO
3.1. Metodologia wyboru obszaru zdegradowanego i obszaru
do rewitalizacji
W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji opracowano Diagnozę, która
została przeprowadzona na podstawie wiarygodnych i mierzalnych danych pozyskanych z: Urzędu
Miejskiego w Boguchwale, Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Boguchwale, Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie
i Komisariatu Policji w Boguchwale. Ponadto w Diagnozie wykorzystano wyniki badań ankietowych
mieszkańców i liderów lokalnych dotyczących oceny jakości życia i kluczowych problemów,
postrzeganych przez mieszkańców.
Na potrzeby analizy czynników określających stan kryzysowy, do zdiagnozowania przyjęto sołectwa5
jako jednostki urbanistyczne umożliwiające porównanie wewnątrzgminnego stopnia zróżnicowania
poszczególnych wskaźników degradacji6.
Biorąc pod uwagę, że rewitalizacja ma w pierwszej kolejności służyć poprawie, jakości życia
mieszkańców, uznano, że kwestie społeczne mają kluczowe i nadrzędne znaczenie dla wyznaczania
obszaru zdegradowanego.
Dla wyznaczonych obszarów przeprowadzono diagnozę wskaźników opisujących negatywne zjawiska
społeczne takie jak: zakres korzystania z pomocy społecznej, ubóstwo, przestępczość, niski poziom
uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, niewielka dostępność podstawowych usług w dziedzinie
oświaty, zdrowia, kultury.
Tabela 7.Wykaz wybranych kryteriów oceny i wskaźników zjawisk społecznych do wyznaczania obszarów zdegradowanych
ZMIENNA

OPIS ZMIENNEJ

Saldo migracji na pobyt
stały w przeliczeniu na
100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania
DEMOGRAFIA
Ludność w wieku
poprodukcyjnym w
stosunku do ludności w
wieku produkcyjnym wg
faktycznego miejsca
zamieszkania

METODOLOGIA
Wskaźnik wyliczono, jako iloraz,
iloczynu różnicy między liczbą
zameldowań w miejscowości,
a liczbą wymeldowani w miejscowości
pomnożony przez 100 i liczby
mieszkańców miejscowości

7

ŹRÓDŁO DANYCH

Urząd Miejski
w Boguchwale
stan na 31.12.2014 r.

Wsk.deg.miej. =
((Lzam – Lwym) *100)/ Lmm
Wskaźnik wyliczono jako iloraz liczby
osób w wieku poprodukcyjnym
miejscowości i liczby osób w wieku
produkcyjnym miejscowości,
pomnożony przez 100%

Urząd Miejski
w Boguchwale
stan na 31.12.2014 r.

Wsk.deg.miej. = (Lopop/Loprs)*100%

5

Dla usystematyzowania zbierania danych przyjęto sołectwo, jako najmniejszą jednostkę poddawaną analizie
i najłatwiejszą do przebadania przez dostawców danych.
6
Wskaźniki określone w wytycznych MR (w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020,
dokument przyjęty w dniu 2 sierpnia 2016r.) opisujące negatywne zjawiska społeczne: poziom bezrobocia, ubóstwa,
przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu
publicznym i kulturalnym.
7
wskaźniki dla ujednolicenia brano pod uwagę z 2014r.
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Przyrost naturalny
w przeliczeniu na 100
osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania

Wskaźnik wyliczono jako iloraz
iloczynu różnicy między liczbą urodzeń
żywych w miejscowości, a liczbą
zgonów w miejscowości pomnożony
przez 100 i liczby mieszkańców
miejscowości

Urząd Miejski
w Boguchwale
stan na 31.12.2014 r.

Wsk.deg.miej. = ((Lużm – Lzm)*100)/
Lmm

Liczba długotrwale
bezrobotnych w %
bezrobotnych ogółem

Wskaźnik wyliczono jako iloraz
iloczynu liczby osób bezrobotnych
poszukujących pracy pow. 12 m-cy
w miejscowości i liczby bezrobotnych
ogółem w miejscowości, pomnożony
przez 100%

Powiatowy Urząd
Pracy w Rzeszowie
stan na 31.12.2014 r.

Wsk.deg.miej.=(Lobm/Lbm)*100%
RYNEK PRACY
Udział bezrobotnych
zarejestrowanych w
liczbie ludności w wieku
produkcyjnym wg miejsca
zamieszkania

Wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu
udziału bezrobotnych zarejestrowanych
ogółem w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym w miejscowości
pomnożony przez 100% i liczby
mieszkańców miejscowości

Powiatowy Urząd
Pracy w Rzeszowie
stan na 31.12.2014 r.

Wsk.deg.miej.=(Lobm*100%)/Lbm

Liczba osób korzystająca
ze świadczeń pomocy
społecznej w przeliczeniu
na 100 osób wg miejsca
zamieszkania
POMOC
SPOŁECZNA
Liczba osób
korzystających ze
świadczeń pomocy
społecznej z tytułu
niepełnosprawności w
przeliczeniu na 100 osób
wg miejsca zamieszkania

EDUKACJA

BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE

INTEGRACJA
SPOŁECZNA

Wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu
liczby osób korzystających z zasiłków
pomocy społecznej w miejscowości
pomnożony przez 100 i liczby
mieszkańców miejscowości
Wsk.deg.miej.=(Lz*100)/Lmm
Wskaźnik wyliczono jako iloraz
iloczynu liczby osób korzystających
z zasiłków pomocy społecznej z tytułu
niepełnosprawności w miejscowości
pomnożony przez 100 i liczby
mieszkańców miejscowości

Liczba organizacji
pozarządowych na 100
osób wg miejsca
zamieszkania

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Boguchwale
stan 31.12.2014r.

Wsk.deg.miej.=(Lz*100)/Lmm
Urząd Miejski
w Boguchwale stan
na 31.12.2014 r.

Wyniki egzaminów
6-klasisty
Liczba stwierdzonych
przestępstw ogółem w
przeliczeniu na 100 osób
wg faktycznego miejsca
zamieszkania

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Boguchwale
stan 31.12.2014r.

Wskaźnik wyliczono jako
iloraz przestępstw i wykroczeń
w miejscowości pomnożony przez 100
i liczby mieszkańców miejscowości
Wska.deg.miej.= (Lzpg*100)/lms
Wskaźnik wyliczono jako
iloraz liczby organizacji pozarządowych
w miejscowości pomnożony przez 100
i liczby mieszkańców miejscowości

Komenda Miejska
Policji Rzeszowie i
Komisariat Policji w
Boguchwale , stan na
31.12.2014 r.

Urząd Miejski
w Boguchwale
stan na 31.12.2014 r.

Wska.deg.miej.= (Lopm*100)/lms
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Frekwencja w wyborach
do organów jednostek
samorządu terytorialnego
(I tura)

Wskaźnik wyliczono jako iloczyn
ilorazu udziału osób w głosowaniu
w miejscowości podzielony przez liczbę
wyborców w miejscowości i liczby 100
Wska.deg.miej.= (Logm/Lwybm)*100

Państwowa Komisja
Wyborcza
stan
na 31.12.2014 r.

Jednostki urbanistyczne, dla których wskaźnik syntetyczny społeczny jest gorszy niż średnia dla
całej gminy może być potencjalnie uznany za zdegradowany, pod warunkiem występowania na nim,
co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:
1) gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych
przedsiębiorstw, lub
2) środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności
odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub
3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę
techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich
niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru,
niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub
4) technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym
o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz nie funkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających
efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności
i ochrony środowiska.
Tabela 8.Wykaz wybranych kryteriów oceny i wskaźników zjawisk gospodarczych, przestrzenno- funkcjonalnych,
środowiskowych i technicznych do wyznaczania obszarów zdegradowanych
ZMIENNA

OPIS ZMIENNEJ

Liczba zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych
w rejestrze REGON
w przeliczeniu na 100
osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania

METODOLOGIA
Wskaźnik wyliczono jako
iloraz liczby zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych
w miejscowości pomnożony przez
100 i liczby mieszkańców miejscowości

ŹRÓDŁO DANYCH

Urząd Miejski
w Boguchwale
stan na 31.12.2014 r.

Wska.deg.miej.= (lzpg*100)/lmm

PODMIOTY
GOSPODARCZE
Liczba nowo
zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych
w rejestrze REGON
w przeliczeniu na 100 osób
wg faktycznego miejsca
zamieszkania

UWARUNKOWANIA
PRZESTRZENNE

OCHRONA
ŚRODOWISKA

Liczba budynków
mieszkalnych
zamieszkałych,
wybudowanych
przed rokiem 1989
w relacji do ogólnej liczby
budynków mieszkalnych
zamieszkałych
Odsetek ludności
korzystającej z sieci
wodociągowej

Wskaźnik wyliczono jako iloraz liczby
nowo zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w miejscowości
pomnożony przez 100 i liczby
mieszkańców miejscowości

Urząd Miejski
w Boguchwale
stan na 31.12.2014 r.

Wska.deg.miej.= (lzpg*100)/lms

Wskaźnik wyliczono jako iloczyn ilorazu
liczby budynków wybudowanych przed
1989 miejscowości i liczby budynków
ogółem w miejscowości oraz liczby
100%

Urząd Miejski
w Boguchwale
stan na 31.12.2014 r.

Wska.deg.miej.= (Lb1989/Lbo)*100%
Wskaźnik wyliczono jako iloraz
iloczynu osób korzystających z sieci
wodociągowej miejscowości pomnożony
przez 100% i liczby mieszkańców
miejscowości

Urząd Miejski
w Boguchwale
stan na 31.12.2014 r.
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ZMIENNA

OPIS ZMIENNEJ

METODOLOGIA

ŹRÓDŁO DANYCH

Wsk.deg.miej.= (Losw*100%)/Lms

Odsetek ludności
korzystającej z sieci
kanalizacyjnej

Wskaźnik wyliczono jako
iloraz iloczynu osób korzystających
z sieci kanalizacyjnej w miejscowości
pomnożony przez 100% i liczby
mieszkańców miejscowości

Urząd Miejski
w Boguchwale
stan na 31.12.2014 r.

Wsk.deg.miej.= (Losk*100%)/Lmm

3.2. Diagnoza zjawisk negatywnych
3.2.1. Wskaźniki społeczne

Kluczowa z punktu widzenia rewitalizacji SFERA SPOŁECZNA została poddana analizie, dzięki której
wyprowadzono wskaźniki pokazujące kondycję poszczególnych jednostek statystycznych. Wartość
wskaźników wyprowadzono z liczby bezwzględnej osób w poszczególnych kategoriach, którą przeliczono
na 100 mieszkańców poszczególnych jednostek urbanistycznych oraz całej Gminy. Umożliwia
to porównanie wartości wskaźnika pomiędzy jednostkami oraz w stosunku do wartości średniej dla
całej Gminy Boguchwała.

DEMOGRAFIA
Ze względu na proces starzenia się społeczeństwa w Gminie Boguchwała widoczny na przestrzeni
ostatnich 4 lat (2012-2015) spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym oraz
wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, problemy demograficzne związane ze starzeniem się
społeczeństwa zostały poddane analizie poprzez trzy wskaźniki z tej dziedziny:
• saldo migracji na pobyt stały – stanowi obok przyrostu naturalnego jeden z najważniejszych
czynników kształtujących liczbę ludności. W analizowanych miejscowościach tylko 3 miejscowości
w Gminie charakteryzują się wyższym niż średnia w Gminie, przy czym największe salo dodatnie
migracji obserwuje się w miejscowości Kielanówka.
• przyrost naturalny – w gminie, w której obserwuje niski wzrost liczby osób w
przedprodukcyjnym w dwóch miejscowościach jest on ujemny tj. Zarzeczu oraz Zgłobieniu.

wieku

• stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym do w stosunku do ludności w wieku produkcyjnymwskaźnik ten potwierdza niekorzystne zjawisko starzenia się społeczeństwa, połowa analizowanych
miejscowości (50% miejscowości) ma niekorzystny wskaźnik, niż dana referencyjna dla całej
Gminy.

Zestawienie zbiorcze wskaźników z zakresu SFERA SPOŁECZNA - demografia
Wskaźnik
porównawczy
Jednostka
urbanistyczna

Saldo migracji na pobyt stały
w przeliczeniu na100 osób wg
faktycznego miejsca zamieszkania

Ludność w wieku poprodukcyjnym w
stosunku do ludności w wieku
produkcyjnym wg faktycznego
miejsca zamieszkania

Przyrost naturalny w przeliczeniu
na 100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania

SUMA

Boguchwała

-0,13

1

26,34%

1

0,08

1

3

Kielanówka

4,84

0

19,15%

0

1,92

0

0
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Lutoryż

0,96

0

27,85%

1

0,54

0

1

Mogielnica

0,07

1

21,48%

0

0,95

0

1

Niechobrz

0,31

1

25,42%

1

0,48

0

2

Nosówka

0,57

1

21,52%

0

0,28

1

2

Racławówka

0,80

1

20,68%

0

0,53

0

1

Wola
Zgłobieńska

0,47

1

22,16%

1

0,27

1

3

Zarzecze

1,42

0

23,08%

1

-0,71

1

2

Zgłobień

0,31

1

15,27

0

-0,83

1

2

0,93

Degradacja
wartość
poniżej
wartości
referencyjnej.

22,14%

Degradacja
wartość
powyżej
wartości
referencyjnej.

0,35

Degradacja
wartość
poniżej
wartości
referencyjnej

Gmina ogółem
-WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Gmina ogółem
-WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Gmina ogółem
-WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych

Natężenie niekorzystnych zjawisk: SFERA SPOŁECZNA - demografia

Zgłobień

Saldo migracji na pobyt stały
w przeliczeniu na
100 osób wg faktycznego miejsca
zamieszkania

Zarzecze
Wola Zgłobieńska
Racławówka

Ludność w wieku poprodukcyjnym w
stosunku do ludności w wieku produkcyjnym
wg faktycznego miejsca zamieszkania

Nosówka
Niechobrz
Mogielnica

Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100
osób wg faktycznego miejsca zamieszkania

Lutoryż
Kielanówka
Boguchwała

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

RYNEK PRACY-BEZROBOCIE
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, na koniec 2014 r., na terenie gminy
zarejestrowanych było 966 osób, z czego 529 osób to osoby bezrobotne długotrwale (powyżej 12
miesięcy).Wśród osób bezrobotnych 296 (tj. 30,6% ogółu bezrobotnych) mieszka w mieście
Boguchwała, a 657 osób (tj. 69,4% ogółu bezrobotnych) mieszka na obszarach wiejskich Gminy.
Wśród miejscowości wiejskich Gminy Boguchwała największa liczba bezrobotnych mieszka
w miejscowości Niechobrz (163 osób tj. 24,81% ogółu mieszkańców obszarów wiejskich), Zgłobień 79
osób (12,02% ogółu mieszkańców obszarów wiejskich ) oraz Wola Zgłobieńska (75 osób tj. 11,41%
ogółu mieszkańców obszarów wiejskich).
Liczebność wszystkich analizowanych kategorii bezrobotnych na przestrzeni lat 2012-2015 uległa
niewielkiemu zwiększeniu (1,87%) co uwarunkowane było ogólnym spadkiem liczby osób
zarejestrowanych, jako bezrobotne.
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Wskaźnik porównawczy

Jednostka
urbanistyczna

Zestawienie zbiorcze wskaźników z zakresu SFERA SPOŁECZNA - RYNEK PRACY

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w
liczbie ludności w wieku produkcyjnym
wg miejsca zamieszkania

Liczba długotrwale bezrobotnych w %
bezrobotnych ogółem

SUMA

Boguchwała

53,04%

0

10,3%

1

1

Kielanówka

60,34%

1

6,0%

0

1

Lutoryż

55,56%

1

8,2%

1

2

Mogielnica

59,18%

1

6,4%

0

1

Niechobrz

59,51%

1

9,4%

1

2

Nosówka

45,61%

0

6,6%

0

0

Racławówka

58,06%

1

6,7%

0

1

Wola Zgłobieńska

60,00%

1

8,3%

1

2

Zarzecze

51,52%

0

9,8%

1

1

53,16%

0

8,6%

1

1

55,51%

Degradacja
wartość powyżej
wartości
referencyjnej

7,8%

Degradacja
wartość powyżej
wartości
referencyjnej

Zgłobień

Gmina ogółem
-WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Gmina ogółem
-WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych

Analizując liczbę bezrobotnych w liczbie mieszkańców ogółem należy zauważyć, iż stanowią oni
w Gminie 7,8% mieszkańców w wielu produkcyjnym i odniesieniu do miejscowości najliczniejszą grupę
w liczbie ogółu mieszkańców miejscowości zamieszkują Boguchwałę (10,3%), Zarzecze (9,8%) oraz
Niechobrz (9,4%).

Natężenie niekorzystnych zjawisk: SFERA SPOŁECZNA - rynek pracy

Zgłobień
Zarzecze
Wola Zgłobieńska
Racławówka

Liczba długotrwale bezrobotnych w %
bezrobotnych ogółem

Nosówka
Niechobrz

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w
liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg
miejsca zamieszkania

Mogielnica
Lutoryż
Kielanówka
Boguchwała

0

0,5

1

1,5

2
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POMOC SPOŁECZNA
W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego wzięto pod uwagę także liczbę osób korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej w Gminie Boguchwała. Wskaźnik ten świadczy o pogarszającej lub
polepszającej się sytuacji społecznej informując pośrednio o natężeniu problemów społecznych
związanych z ubóstwem, wykluczenie społecznym, bezrobociem, jako czynnikami kształtującymi trudna
sytuację życiową osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej przeliczona na jednego mieszkańca, mówi
o skali tego zjawiska i obrazuje sytuację materialno-bytową ludności danego sołectwa. W badanym
okresie negatywnie pod względem omawianych wskaźników wyróżniały się sołectwa: Niechobrz, Wola
Zgłobieńska i Zgłobień.

Wskaźnik
porównawczy
Jednostka
urbanistyczna

Zestawienie zbiorcze wskaźników z zakresu SFERA SPOŁECZNA POMOC
SPOŁECZNA
Liczba osób korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej w
przeliczeniu na 100 osób wg miejsca
zamieszkania

Korzystający ze świadczeń pomocy
społecznej z tytułu niepełnosprawności
w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca
zamieszkania

SUMA

Boguchwała

2,54

0

0,5

0

0

Kielanówka

1,59

0

0,2

0

0

Lutoryż

3,10

0

0,67

0

0

Mogielnica

2,08

0

0,72

1

1

Niechobrz

5,11

1

1,07

1

2

Nosówka

3,66

1

1,08

1

2

Racławówka

3,09

0

1,01

1

1

Wola Zgłobieńska

4,53

1

0,54

0

1

Zarzecze

3,2

1

1,24

1

2

Zgłobień

4,21

1

0,64

0

1

3,29

Degradacja
wartość powyżej
wartości
referencyjnej

0,7

Degradacja
wartość
powyżej
wartości
referencyjnej

Gmina ogółem WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Gmina ogółem WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych

Osoby mające status niepełnosprawnych są to ludzie, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy
powoduje trwałe albo okresowe utrudnienia, ograniczenia, bądź uniemożliwia samodzielną egzystencje.
Osoby te mogą mieć problem z podejmowaniem normalnej pracy zarobkowej, często też należą do grup
objętych wykluczeniem społecznym. W przypadku liczby korzystających ze wsparcia z powodu
niepełnosprawności na 100 mieszkańców, w badanym okresie najwięcej beneficjentów było
w sołectwach Niechobrz i Boguchwała.
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Natężenie niekorzystnych zjawisk: SFERA SPOŁECZNA - pomoc społeczna

Zgłobień
Zarzecze
Wola Zgłobieńska

Liczba osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej w przeliczeniu na 100
osób wg miejsca zamieszkania

Racławówka
Nosówka
Niechobrz

Korzystający ze świadczeń pomocy
społecznej z tytułu niepełnosprawności w
przeliczeniu na 100 osób wg miejsca
zamieszkania

Mogielnica
Lutoryż
Kielanówka
Boguchwała

0

0,5

1

1,5

2

POZIOM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA
Dla dopełnienia analizy zjawisk społecznych diagnozie poddano także:
• integrację społeczną mierzoną aktywnością
uczestniczeniu w życiu społecznym Gminy.

mieszkańców

w

działalności

społecznej

oraz

Organizacje pozarządowe aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej. Współpraca
z organizacjami pozarządowymi odbywa się w następujących obszarach: upowszechnianie kultury
fizycznej, sportu i turystyki; kultury, ochrony tradycji i dziedzictwa kulturowego; promocji gminy;
profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym; działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych; pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Przebiega w różnych
formach: zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, wzajemnego informowania
się o planowanych kierunkach działalności, konsultowania projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, publikowania ważnych informacji
dotyczących organizacji na stronach internetowych Urzędu Miejskiego. Największa ilość organizacji
pozarządowych jest zarejestrowana w mieście Boguchwała najmniej na obszarach wiejskich Gminy.
• frekwencja w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego. Poziom aktywności
mierzony aktywnością obywatelską i uczestnictwem w życiu publicznym poprzez udział
w wyborach ogółem w gminie jest na niskim poziomie (43,69%) ale w miejscowościach
o niskim kapitale społecznym jest jeszcze niższy: Racławówka (38,24%) czy Kielanówka (35,57%).
• bezpieczeństwo publiczne.
• Poczucie bezpieczeństwa jest jednym z podstawowych kryteriów oceny obszaru, w którym się żyje,
pracuje i spędza czas. Przestępczość stanowi ważny czynnik wpływający, na jakość życia
mieszkańców. Dla diagnozy wykorzystano informacje dotyczące liczby przestępstw: przestępstw
i wykroczeń stwierdzonych nie obejmujących zdarzeń drogowych oraz przestępstw gospodarczych
z uwzględnieniem czynów karalnych osób nieletnich tj. do 17-tego roku życia, których największa
liczbę odnotowano w miejscowości Boguchwała a najmniejszą w Zarzeczu, ale liczba ogółem
w przeliczeniu na 100 osób waha się od 1,07 (miejscowość Niechobrz) do 2,84 (miejscowość
Zarzecze).

• poziom

edukacji na przykładzie egzaminów szóstoklasistów: egzamin jest powszechny
i obowiązkowy. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły. Analiza wskaźnika
pokazuje dużą rozpiętość w wynikach od 70,1% do 82,65%.
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INTEGRACJA SPOŁECZNA
Jednostka
urbanistyczna

Boguchwała

Liczba organizacji
pozarządowych na 100 osób
wg miejsca zamieszkania

0,08

1

Frekwencja w wyborach do
organów jednostek
samorządu terytorialnego
(I tura)

46,91%

0

BEZPIECZEŃSTWO

EDUKACJA

Liczba osób przestępstw w
przeliczeniu na 100 osób wg
miejsca zamieszkania

Wyniki egzaminów 6klasisty

2,00

1

77,45

1

3

0

2

Kielanówka

0,06

1

35,57%

1

1,33

0

78,3

Lutoryż

0,15

0

43,13%

1

1,40

0

70,1

1

2

Mogielnica

0,23

0

40,35%

1

1,12

0

79,1

0

1

0

2

Niechobrz

0,10

1

43,46%

1

1,37

0

79,2

Nosówka

0,14

0

43,41%

1

1,36

0

77,45

1

2

81,45

0

3

76,35

1

Racławówka

0,20

0

38,24%

1

2,08

1

Wola
Zgłobieńska

0,06

1

44,34%

0

1,96

1

Zarzecze

0,17

0

50,00%

0

2,84

1

78,05

0

Zgłobień

0,18

0

46,47%

0

2,68

1

82,65

0

0,13
Gmina
ogółem WARTOŚĆ
REFERENCYJ
NA

Degradacja
wartość
wartości
poniżej ref.

43,69%
Gmina
ogółem WARTOŚĆ
REFERENCYJ
NA

Degradacja
wartość
wartości
poniżej ref.

1,73
Gmina
ogółem WARTOŚĆ
REFERENCYJ
NA

Degradacja
wartość
powyżej
wartości
ref.

78,01%
Gmina
ogółem WARTOŚĆ
REFERENCYJ
NA

Degradacja
wartość
wartości
poniżej ref.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych

Analizując powyższe wskaźniki sfery społecznej można zauważyć występowanie niekorzystnych zjawisk
w każdej miejscowości, ale w różnym natężeniu.
Natężenie niekorzystnych zjawisk: SFERA SPOŁECZNA - Integracja Społeczna, Bezpieczeństwo,
Edukacja
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3.2.2. Wskaźniki gospodarcze
Zgodnie ze wskaźnikami uwzględnionym w Wytycznych, sytuacja kryzysowa w danym obszarze może
być również związana z niskim poziomem przedsiębiorczości na analizowanym terenie. Dobrze
rozwinięta sfera działalności gospodarczej jest wypadkową wielu czynników: począwszy od kapitału
ludzkiego, przez położenie gminy, na wsparciu władz lokalnych kończąc.
Poziom przedsiębiorczości jest mierzony:
•

liczbą zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 osób. Wskaźnik przedsiębiorczości
w sołectwach w 2014 roku wahał się od blisko 2,8 podmiotów (miejscowość Wola Zgłobieńska)
do 8,2 (miejscowość Racławówka) podmiotów na 100 osób (mieszkańców sołectwa);

•

Liczba zarejestrowanych nowych podmiotów gospodarczych w sołectwach. Najwięcej podmiotów
zarejestrowało się w 2014 r. w Boguchwale: 29 podmiotów najmniej w Zarzeczu: 1 podmiot
gospodarczy. Wskaźnik przedsiębiorczości średnio dla Gminy wynosi 4,9 w przeliczeniu na 100
osób (mieszkańców sołectwa). Najwyższy był w miejscowości Racławówka 8,2 najmniejszy
w miejscowości Zgłobień: 3,3.

•
PODMIOTY GOSPODARCZE
Jednostka
urbanistyczna

Liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w rejestrze REGON w
przeliczeniu na 100 osób wg
faktycznego miejsca zamieszkania

Liczba nowo zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych w rejestrze
REGON w przeliczeniu na 100 osób wg
faktycznego miejsca zamieszkania

Suma

Boguchwała

5,6

0

0,55

0

0

Kielanówka

4,3

1

0,66

0

1

Lutoryż

3,9

1

0,36

1

2

Mogielnica

3,5

1

0,32

1

2

Niechobrz

4,2

1

0,52

1

2

Nosówka

6,2

0

0,36

1

1

Racławówka

8,2

0

1,21

0

0

Wola Zgłobieńska

2,8

1

0,14

1

2

Zarzecze

6,5

0

0,36

1

1

Zgłobień

3,3

1

0,57

0

1

4,9

Degradacja
wartość
wartości
poniżej ref

0,53
Gmina ogółem WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Degradacja
wartość
wartości
poniżej ref

Gmina ogółem WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych
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Natężenie niekorzystnych zjawisk: SFERA GOSPODARCZA

2.3. Wskaźniki uwarunkowania przestrzenne ( techniczne)
Analiza stanu technicznego zabudowy znajdującej się na terenie Gminy Boguchwała pokazuje
degradację stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym. Udział
budynków mieszkalnych wybudowanych przed rokiem 1989 do ogólnej liczby budynków mieszkalnych
jest widoczny w każdej miejscowości Gminy. W 4 miejscowościach ich ilość przekracza daną
referencyjna dla Gminy tj.67,63 % ogólnej liczby budynków mieszkalnych.

Jednostka
urbanistyczna

Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych,
wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do ogólnej
liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych

Boguchwała

71,26%

1

Kielanówka

44,25%

0

Lutoryż

64,67%

0

Mogielnica

51,44%

0

Niechobrz

85,31%

1

Nosówka

71,11%

1

Racławówka

57,20%

0

Wola Zgłobieńska

67,26%

0

Zarzecze

65,45%

0

Zgłobień

74,34%

1

67,63%

Degradacja
wartość
wartości
powyżej ref

Gmina ogółem -WARTOŚĆ
REFERENCYJNA
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Natężenie niekorzystnych zjawisk: uwarunkowania przestrzenne (sfera techniczna)
90,00%
80,00%
Średnia dla Gminy
(wskaźnik degradacji);
67,63%
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Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do ogólnej liczby budynków
mieszkalnych zamieszkałych
Średnia dla Gminy (wskaźnik degradacji)

3.2.4. Wskaźniki środowiskowe
Wskaźniki opisujące sferę środowiskową pokazują, jaki procent sołectw jest wyposażony w sieć
wodociągową i sieć kanalizacyjną.
W całej Gminie jest wysoki stopień wyposażenia w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. Nieliczne
miejscowości (Wola Zgłobieńska, Niechobrz, Zgłobień) mają niższe wskaźniki niż pozostałe miejscowości
w zakresie dostępności ludności do sieciowej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

PODMIOTY GOSPODARCZE
Jednostka
urbanistyczna

Odsetek ludności korzystającej z sieci
wodociągowej

99,74%

0

Kielanówka

Odsetek ludności korzystającej z sieci
kanalizacyjnej

Suma

88,71%

0

0

97,75%

0

84,75%

0

0

Lutoryż

89,00%

0

81,85%

0

0

Mogielnica

89,30%

0

81,20%

0

0

Niechobrz

73,58%

1

75,31%

1

2

Nosówka

91,21%

0

84,92%

0

0

Racławówka

88,72%

0

78,40%

1

1

Wola Zgłobieńska

69,73%

1

52,02%

1

2

Zarzecze

95,29%

0

87,96%

0

0

Zgłobień

88,16%

1

71,27%

1

2

88,25%

Degradacja
wartość
wartości
poniżej ref

78,64%
Gmina ogółem WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Degradacja
wartość
wartości
poniżej ref

Boguchwała

Gmina ogółem WARTOŚĆ
REFERENCYJNA
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Natężenie niekorzystnych zjawisk: ochrona środowiska (wodociągi)

Dodatkowo diagnozę wzbogacono o analizę treści raportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Rzeszowie: Roczna ocena, jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport
za rok 2015. Ocena obejmuje wszystkie substancje, dla których w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz.
1031) określono wartości kryterialne w powietrzu, tj.: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla,
benzenu, ozonu, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2.5 oraz arsenu, kadmu, niklu, ołowiu
i benzo(a)pirenu w pyle PM10 (w kryterium ochrony zdrowia), a także dwutlenku siarki, tlenków azotu
i ozonu (w kryterium ochrony roślin).
Wskazuje on na przekroczenie emisji PM10 oraz PM2,5 (emisja pyłu zawieszonego o najdrobniejszych
frakcjach mogących łatwo przedostać się do dróg oddechowych) z palenisk lokalnych.
Łącznie w województwie podkarpackim wyznaczono 44 obszarów przekroczeń w zakresie
dopuszczalnego stężenia dobowego pyłu PM10 na obszarze 26 gmin, obejmujących swoim zasięgiem
222,1 km2 (1,2% województwa podkarpackiego). Obszary przekroczeń średniodobowego poziomu
dopuszczalnego pyłu PM10 wystąpiły na terenie gmin: Trzebownisko, Głogów Małopolski, Tyczyn,
Krasne i Boguchwała (4,7 km2)8
Mieszkańcy Gminy Boguchwała są narażeni na emisję pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2.5. Wysokie
stężenie pyłów zawieszonych ma wpływ na zachorowalność mieszkańców na choroby układu
oddechowego, alergie oraz choroby nowotworowe. Częstsze zapadanie na choroby układu oddechowego
wiąże się z większą liczbą porad udzielanych przez lekarzy oraz istotnym zagrożeniem dla życia
i zdrowia mieszkańców.

8

Stan środowiska w powiecie rzeszowskim w 2015 roku - WIOŚ Rzeszów
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Obszary przekroczeń w zakresie stężenia dobowego pyłu PM10 - Rozkład liczby dni z przekroczeniem dobowego
poziomu dopuszczalnego pyłu na terenie powiatu rzeszowskiego w 2015 r. – wyniki modelowania

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2.5 wykazały występowanie
stężenia średniorocznego pyłu PM2,5 w przedziale 5,7-20,2 μg/m3 tj. 23-81% wartości dopuszczalnej.
Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie powiatu rzeszowskiego w 2015 r.

Można zauważyć znaczący udział mieszkalnictwa indywidualnego i transportu indywidualnego
w emisji badanych substancji, w tym także – CO2e. Sektor mieszkalnictwa emituje blisko 40,00%
dwutlenku węgla – wynika to z niekorzystnej sytuacji ekonomicznej mieszkańców, która prowadzi
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do konieczności ograniczania wydatków, w tym również na ogrzewanie. W związku z powyższym
do ogrzewania często stosowany jest niskiej jakości węgiel. Jednym z istotnych emitentów
Odpowiedzialnych za emisję CO2 jest także Gmina Boguchwała, której bilans emisji CO2 wynosi 155
597,21 MgCO2e/rok9.

3.3. Wybór obszaru zdegradowanego wraz z uzasadnieniem
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych,
prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności,
przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji
na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji.
O obszarze problemowym możemy mówić w sytuacji, gdy na danym terenie stan kryzysowy występuje
nie tylko w odniesieniu do sfery architektoniczno-urbanistycznej czy przestrzennej danego obszaru, lecz
związany jest przede wszystkim ze sferą społeczną i gospodarczą, warunkującą funkcjonalność terenu.
Podstawowym kryterium wyznaczenia obszaru, jako „kryzysowego” i wskazania go do działań z zakresu
rewitalizacji powinien być fakt, iż sytuacja zastana jest tam gorsza niż średnia dla gminy oraz przy
uwzględnieniu wartości referencyjnych.
W rozdziale zaprezentowano wyniki analizy porównawczej obszarów problemowych. Porównania
dokonano przede wszystkim w oparciu o wskaźniki określone w Wytycznych Ministra Rozwoju, w tym
także ustawie o rewitalizacji (art. 10 ustawy o rewitalizacji) oraz wskaźników określonych w Instrukcji
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 w zakresie rewitalizacji w ramach RPO WP 2014-2020.
Wyznaczono obszary zdegradowane cechujące się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk,
na których, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, gmina zamierza prowadzić
rewitalizację.
Każdy z analizowanych wskaźników, w którym występują nieprawidłowości, zaznaczono kolorem
szarym. W celu obliczenia wyniku końcowego zestawiono wszystkie dane w zbiorczej tabeli wynikowej
dla sfery społecznej oraz zbiorczej tabeli wynikowej dla pozostałych sfer.
Tabela 9.Wartości wskaźnika degradacji dla zjawisk społecznych
Razem wskaźnik degradacji :
SFERA SPOŁECZNA

WAGA

Boguchwała

18,1010

1,5

3

1

0

1

1

1

Kielanówka

7,76

1,5

0

1

0

0

0

2

Lutoryż

12,93

1,5

1

2

0

1

0

1

Mogielnica

10,34

1,5

1

1

1

0

0

1

Niechobrz

20,69

1,5

2

2

2

0

0

2

Nosówka

12,93

1,5

2

0

1

1

0

1

Racławówka

11,93

1,5

1

1

1

0

1

1

Wola
Zgłobieńska

23,28

1,5

3

2

1

1

1

1

Zarzecze

15,52

1,5

2

1

1

0

1

1

Zgłobień

12,93

1,5

2

1

1

0

1

0

DEMOGRAFIA

RYNEK
POMOC
BEZPIECZEŃSTWO INTEGRACJA
EDUKACJA
PRACY SPOŁECZNA
PUBLICZNE
SPOŁECZNA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych

9

Plan gospodarki niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – Projekt s.40-41

10

liczony jako (suma x waga/ łączna sumę wszystkich pkt.)
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Na podstawie uzyskanych wskaźników dla zakresu społecznego, jako obszary koncentracji problemów
społecznych można wytypować następujące sołectwa: Wola Zgłobieńska, Niechobrz, Boguchwała,
Nosówka.
W wymienionych sołectwach na uwagę zasługiwały problemy związane z ogólnym korzystaniem
ze środków pomocy społecznej, bezrobociem, ubóstwem. Również bezpieczeństwo w tych sołectwach,
było na niezadowalający poziomie. Niepokojąca jest kwestia związana z niekorzystnymi zmianami
demograficznymi, a w szczególności stale rosnący udziału osób starszych.
Tabela 10.Wartości wskaźnika degradacji – sfera gospodarcza, przestrzenna, środowiskowa
Razem wskaźnik
degradacji

Gospodarcza

Uwarunkowania
przestrzenne

Środowisko

Boguchwała

4,35

0

1

0

Kielanówka

4,35

1

0

0

Lutoryż

8,70

2

0

0

Mogielnica

8,70

2

0

0

Niechobrz

21,74

2

1

2

Nosówka

8,70

1

1

0

Racławówka

4,35

0

0

1

Wola
Zgłobieńska

17,39

2

0

2

Zarzecze

8,70

1

1

0

Zgłobień

13,04

1

1

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych
Opierając się na tak przeprowadzonym postępowaniu badawczym możliwe było wyznaczenie obszarów
zdegradowanych, które charakteryzują się koncentracją negatywnych zjawisk, tj. noszą znamiona
obszaru zdegradowanego w pierwszej kolejności w oparciu o czynniki społeczne, a następnie pozostałe.
Tabela 11.Zbiorczo wskaźniki degradacji
Zdiagnozowane problemy w poszczególnych aspektach
rewitalizacji
Razem wskaźnik
degradacji

społeczny

gospodarczy

uwarunkowania
przestrzenne

Boguchwała

22,45

x

Kielanówka

12,11

x

x

Lutoryż

21,63

x

x

Mogielnica

21,63

x

x

Niechobrz

42,43

x

x

Nosówka

21,63

x

Racławówka

17,28

x

Wola
Zgłobieńska

40,67

x

x

Zarzecze

24,21

x

x

X

Zgłobień

30,32

x

x

x

Środowisko

x

X

x

x
X
x

x

Analizując zjawiska kryzysowe SFERY SPOŁECZNEJ w Gminie na podstawie wskazanych
w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wydane przez
Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, 2 sierpnia 2016 r. czynników decydujących o występowaniu
negatywnych zjawisk społecznych oraz biorąc pod uwagę, iż obszar zdegradowany to obszar, w którym
występuje ponadto, co najmniej jeden z negatywnych wskaźników gospodarczych, przestrzenno-
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funkcjonalnych technicznych czy środowiskowych w Gminie Boguchwała w każdej miejscowości
występują problemy w każdej sferze w różnym nasileniu.
Dla Gminy Boguchwała miejscowość, w których występuje szczególnie wysokie nasilenie problemów
społecznych uznano za obszary zdegradowane, na których może być prowadzona rewitalizacja, Są to
miejscowości:
o
o
o
o

o

Niechobrz
Wola Zgłobieńska
Zarzecze
Zgłobień
Boguchwała

4. CHARAKTER POTRZEB REWITALIZACYJNYCH
4.1. Wskazanie obszaru do rewitalizacji wraz z uzasadnieniem.
Synteza wyników uzyskanych z przeprowadzonej diagnozy oraz badań ilościowych i jakościowych
obecnej sytuacji w Gminie Boguchwała, a także oczekiwania i potrzeby lokalnej społeczności wyrażone
podczas warsztatów rewitalizacyjnych, doprowadziły do wyodrębnienia obszaru rewitalizacji na terenie
gminy, który cechuje się kumulacją negatywnych zjawisk i problemów, ale także potencjałem
endogenicznym11.
Specyfika pracy w gminach miejsko-wiejskich sprawia, iż przy określaniu obszaru rewitalizacji
najistotniejszym czynnikiem są indywidualne opinie mieszkańców. W procesie tworzenia dokumentu
najistotniejsze dla wspólnoty samorządowej było uwzględnienie wewnętrznej różnorodności obszarów
miejscowości, bowiem specyfika problemów jest inna w przysiółku obejmującym kilka domów, inna
w centrum dużej wsi i inna w mieście. Różnice w wielkości i gęstości zaludnienia jednostek
urbanistycznych są niezmiernie ważne, gdyż szczególnie na terenach wiejskich gęstość zamieszkania
zupełnie zmienia relacje społeczne i dlatego przy wyznaczaniu obszaru rewitalizacji kluczowe znaczenie
miały opinie wyrażone przez mieszkańców. Poglądy te zostały wyrażone w trakcie badań, szerokiej
ankietyzacji oraz spotkań z mieszkańcami. Opinie zebrane w czasie badań, wskazujące koncentrację
i charakterystykę problemów, były podstawą do ostatecznego definiowania granic podobszarów
rewitalizacji, a najistotniejsze z nich znalazły się w opisie każdego z podobszarów rewitalizacji
z podziałem na problemy społeczne i pozostałe.
Analiza danych zastanych (desk reaserch), która opierała się na analizie danych i wskaźników
w aspektach społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzennym i technicznym, jako
czynników obrazujących, jakość życia na terenie jednostek urbanistycznych stanowiła punkt odniesienia
do badań jakościowych i ilościowych. Wybór powyższych metod i technik badawczych podyktowany
został specyfiką problematyki rewitalizacji.
Dla wyznaczenia zasięgu obszaru rewitalizacji kierowano się także przesłankami wynikającymi
z Wytycznych Ministerstwa w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020:
obszar rewitalizacji to całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną
koncentracją negatywnych zjawisk; obszar rewitalizacji to obszar o istotnym znaczeniu dla rozwoju
lokalnego; obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20% gminy oraz nie może
być zamieszkiwany przez więcej niż 30% mieszkańców gmin.

11

Mówiąc o potencjale rozwojowym należy zauważyć, iż bieg procesów innowacyjnych zależny jest od endogenicznych,
wewnętrznych cech regionu, które wynikają z jego możliwości społeczno-gospodarczych, efektywności działań władz publicznych czy
sytuacji przestrzennej.
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4.1.1. Badania ankietowe-pogłębiona diagnoza
Celem badania ankietowego było zdiagnozowanie koncentracji problemów społecznych oraz problemów
im towarzyszących:
1. gospodarczych (np. niski stopień przedsiębiorczości),
2. przestrzenno-funkcjonalnych (np. niewystarczający
techniczną, drogową i społeczną – usługi),

stopień

wyposażenia

w infrastrukturę

3. technicznych (np. degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych),
4. środowiskowych (np. obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi,
bądź stanu środowiska)
oraz zlokalizowanie ich w konkretnych obszarach Gminy Boguchwała.
Ankiety były zbierane w terminie do 16 grudnia do 26 grudnia 2016 r.:
1. drogą elektroniczną na adres: um@boguchwala.pl
2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134,
36-040 Boguchwała z dopiskiem Rewitalizacja Gminy Boguchwała,
3. bezpośrednio Biurze Obsług Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale, od poniedziałku do piątku
w godz. 07:30-15:30.
W badaniu wzięło udział 44 osoby, w tym 57% były to kobiety a 43% mężczyźni. Mieszkańcy zauważają
miejsca na terenie gminy, które potrzebują zmiany, nowego, zintegrowanego podejścia. Osoby, które
dostrzegły takie obszary, w swych spontanicznych odpowiedziach wskazywały m.in. problemy społeczne
(ubóstwo, bezrobocie) zły stan infrastruktury publicznej np. zły stan infrastruktury drogowej, brak
ścieżki rowerowej, kanalizacji sanitarnej, brak infrastruktury wodociągowej, budowa lub remont Domu
Kultury, ograniczoną liczbę miejsc spotkań, integracji, rekreacji dla mieszkańców (szczególnie dla
młodzieży).
W pierwszej kolejności zapytano mieszkańców o ocenę miejscowości, która ich zdaniem powinna być
poddana procesowi rewitalizacji, aby oczekiwane zmiany poprzez działania rewitalizacji były najbardziej
efektywne. Zdaniem mieszkańców w pierwszej kolejności działania rewitalizacyjne powinny być
realizowane na terenie miejscowości Zgłobień (38,64% ankietowanych), Niechobrz (25%) oraz
Boguchwała (20,45%), Wola Zgłobieńska (6,82%) oraz Zarzecze (4,55%) i Lutoryż (1,72%).
Szukając uzasadnienia dla takich opinii zapytano mieszkańców o problemy do rozwiązania w procesie
rewitalizacji a które są dotkliwe na wskazanych obszarach w sferach: społecznej, gospodarczej,
przestrzennej, środowiskowej.
Badani respondenci wskazywali wśród problemów społecznych głównie na zaburzenia stosunków
międzyludzkich (nieżyczliwość, nietolerancja, obojętność, egoizm) (52,18 %), ubóstwo, bieda
(38,82%), osłabienie funkcji wychowawczej rodziny (30%), bezrobocie izolacja społeczna, brak zaufania
do samego siebie, niskie dochody, stres w rodzinie, spadek kondycji intelektualnej i duchowej,
pogorszenie zdrowia psychicznego i fizycznego, ograniczony dostęp do rynku mieszkaniowego, mniejsze
możliwości transportu, niewystarczający stopień mobilności zawodowej itp. (20%), słabą
samoorganizacja społeczną i współpracę pomiędzy mieszkańcami a władzami publicznymi (12,50%),
emigrację młodych i dobrze wykształconych osób (7,24%), niedobór zajęć kulturalno-edukacyjnych
ukierunkowanych na osoby starsze czy niedostateczna opieka nad dziećmi i młodzieżą (5,26%) oraz
osłabienie funkcji wychowawczej rodziny (5,92%) w dużym natężeniu w miejscowościach Zgłobień oraz
Wola Zgłobieńska, Niechobrz, Boguchwała i Zarzecze.
Problemy w sferze gospodarczej, na które respondenci zwrócili uwagę to brak lub zbyt mała ilość
połączeń komunikacyjnych z innymi ośrodkami (17,65%),wysoki poziom bezrobocia (brak miejsc pracy,
trudności w uzyskaniu okresowych umów o pracę dla bezrobotnych, tworzenia miejsc pracy
w niepełnym wymiarze godzin itp.) i brak wsparcia dla kobiet pozwalającego im łączyć życie prywatne
i zawodowe (11,76%), niedostateczny poziom wsparcia w zakresie doradztwa inwestycyjnego,

str. 38

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 (LPR)

działalności eksperckiej oraz usług finansowych (8,82%) niski poziom innowacyjności przedsiębiorstw
(5,88%), słaba kondycja finansowa i niska aktywność małych i średnich przedsiębiorstw (5,88%).
Wśród problemów funkcjonalno-przestrzennych na wskazanych terenach zauważono brak lub niska
jakość przedszkoli (21,43%), niską estetykę przestrzeni publicznych – dróg, placów, skwerów, parków,
małej architektury (21,43%), niski poziom obsługi komunikacyjnej terenów osadniczych (17,86%), brak
lub niska jakość podstawowych usług społecznych (7,14%).
Wśród problemów technicznych najczęściej badani wskazywali na brak rozwiązań technicznych
w zakresie energooszczędności w obiektach budowlanych (27,78%), zły stan techniczny dróg (22,22%),
degradacja stanu technicznego zabudowy (16,67%) zły stan techniczny zabytków oraz degradacja ich
otoczenia (16,67%).
Wskazane tereny przez respondentów jako tereny do rewitalizacji są także dotknięte problemami sfery
środowiskowej poprzez zanieczyszczenia atmosferyczne, gleby, wód, powierzchni ziemi, szaty roślinnej
poprzez brak kompleksowych rozwiązań infrastruktury technicznej – wodno-kanalizacyjnej (60%) oraz
niszczenie warunków zamieszkania poprzez hałas i zanieczyszczenia atmosferyczne tworzone przez
uciążliwą działalność gospodarczą (26,67%).

4.1.2.Obszary do rewitalizacji
Wyznaczono obszar rewitalizacji 195,16 ha (2,19% powierzchni Gminy) zamieszkały przez 3051 osób
(tj. 15,29% ogółu mieszkańców).
Składa się z 5 podobszarów:


Podobszar 1: miasto Boguchwała



Podobszar 2: Niechobrz



Podobszar 3: Wola Zgłobieńska



Podobszar 4: Zgłobień



Podobszar 5: Zarzecze

Diagnoza przeprowadzona w rozdziale 3, wsparta wynikami spotkań z mieszkańcami oraz analizą badań
opinii społecznej (poprzez ankiety), wskazuje na następujące deficyty i potencjały obszarów
zaproponowanych do rewitalizacji oraz jego otoczenia:


Podobszar 1: miasto Boguchwała

Powierzchnia obszaru: 129,8616 ha
Zamieszkały przez: 2404 osoby
Rysunek 4. Granice obszaru rewitalizacji: podobszar 1 : miejscowość Boguchwała
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Granice obszaru:
Obszar rewitalizacji obejmuje teren zamieszkały, na którym znajdują się obiekty użyteczności publicznej
(szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, biblioteka, Miejskie Centrum Kultury, żłobek, przedszkole
Komisariat Policji, remiza), obiekty sportowe, obiekty handlowo-usługowe, zakłady produkcyjne oraz
zespół-pałacowo parkowy: pałac i zabytkowy kościół.
Na wyznaczonym obszarze do rewitalizacji mieszkańcy wskazali na koncentrację problemów
społecznych głównie dotyczących emigracji młodych i dobrze wykształconych osób (16,22%),
zaburzenia stosunków międzyludzkich (nieżyczliwość, nietolerancja, obojętność, egoizm), osłabienie
funkcji wychowawczej rodziny, słaba samoorganizacja społeczna i współpraca pomiędzy mieszkańcami
a władzami publicznymi (13,51% ankietowanych), bezrobocia: brak miejsc pracy, trudności
w uzyskaniu okresowych umów o pracę dla bezrobotnych, tworzenia miejsc pracy w niepełnym
wymiarze godzin (16,36% badanych), emigrację młodych i dobrze wykształconych osób (4,93%),
ubóstwo i bieda mieszkańców (3,29%) niedostatecznej opieka nad dziećmi i młodzieżą (2,26%
badanych).
W sferze gospodarczej respondenci wskazali na brak lub zbyt mała ilość połączeń komunikacyjnych
z innymi ośrodkami (17,65%) niewystarczająca ilość i niski standard mieszkań komunalnych, wysoki
poziom bezrobocia oraz brak wsparcia dla kobiet pozwalającego im łączyć życie prywatne i zawodowe
(11,76%) niedostateczny poziom wsparcia w zakresie doradztwa inwestycyjnego, działalności
eksperckiej oraz usług finansowych (8,82%) słabą kondycję finansową i niską aktywność małych
i średnich przedsiębiorstw (5,58%), zubożenie społeczeństwa (wzrost nierówności dochodowych,
ograniczenie siły nabywczej gospodarstw domowych (4,31%).
Na terenie przeznaczonym do rewitalizacji mieszkańcy zwrócili uwagę także na brak lub niską jakość
przedszkoli, bądź też niewystarczająca ilość miejsc w tych placówkach, niską estetykę przestrzeni
publicznych - dróg, placów, skwerów, parków, małej architektury (21,43% ), brak miejsc integrujących
starszych mieszkańców gminy (10,71%) oraz wysokie zanieczyszczenia atmosferyczne (60% wskazań)
i niszczenie warunków zamieszkania poprzez hałas i zanieczyszczenia atmosferyczne tworzone przez
uciążliwą działalność gospodarzą (26%).
Znajdują się tu obiekty zdegradowane, które po rewitalizacji będą służyć zaspokojeniu potrzeb
mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz obszaru zdegradowanego.
Diagnoza wsparta wynikami badań ankietowych zbieranych w trakcie konsultacji społecznych wskazuje
na następujące deficyty i potencjały wskazanych obszarów do rewitalizacji i jego otoczenia:
Tabela 12.Przesłanki wyboru podobszaru rewitalizacji: podobszarze 1: miasto Boguchwała
DEFICYTY
ASPEKTY SPOŁECZNE
1.

ASPEKTY POZOSTAŁE
(w tym gospodarcze, przestrzennofunkcjonalne,techniczne)

Postępujący
proces
starzenia
się
społeczeństwa stanowiący wyzwanie dla
systemu świadczenia usług publicznych w
Gminie;

1.

2.

Emigracja młodych dobrze wykształconych
osób;

Brak zaplecza dla prowadzenia
działalności kulturalnej.

2.

3.

Nie wystarczająca oferta
zagospodarowania wolnego czasu dzieciom
i młodzieży ;

4.

Problem jakości powietrza związany z niską
emisją i sposobem ogrzewania .

Niska aktywność osób w wieku
produkcyjnym w kierunku rozwoju
własnej przedsiębiorczości w stosunku
do średnich wartości na poziomie kraju,
województwa i powiatu.

3.

Brak miejsc i aktywności integrujących
mieszkańców;

5.

Zubożenie społeczeństwa (wzrost
nierówności dochodowych, ograniczenie
siły nabywczej gospodarstw domowych

6.

Problemy społeczne w tym:

Wysoki odsetek starego budownictwa
budynków mieszkalnych.
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6.1.Zaburzenia
stosunków
międzyludzkich
(nietolerancja, obojętność, egoizm);
6.2. Niskie poczucie bezpieczeństwa
POTENCJAŁY

1.

Malejąca liczba osób bezrobotnych oraz malejący odsetek liczby bezrobotnych w stosunku do
liczby osób w wieku produkcyjnym.

2.

Bogaty kalendarz imprez kulturalnych i sportowych.

3.

Aktywność organizacji pozarządowych.

4.

Lokalizacja-Centrum Gminy.

5.

Dostępność komunikacyjna.

6.

Wysoki wskaźnik dostępności infrastruktury technicznej (wodociągi kanalizacja).

7.

Możliwość zwiększenia aktywności lokalnej społeczności
uczestnictwa w życiu kulturalnym i aktywności fizycznej.

w

zakresie

aktywniejszego

Proponowany kierunek działań rewitalizacyjnych:
Wśród działań rewitalizacyjnych mieszkańcy zaproponowali w pierwszej kolejności zwiększenie liczby miejsc pracy
poprzez utworzenie stref aktywności gospodarczej z pełnym wyposażeniem w infrastrukturę techniczną i drogową –
w celu rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości (17,86%), podniesienie standardu życia mieszkańców – warunków
pracy, zamieszkania i rekreacji, zatrzymanie trendów migracyjnych młodzieży poprzez tworzenie preferencyjnych
warunków pracy i zamieszkania (14,29%) oraz poprawa i rozwój infrastruktury technicznej - wodno-kanalizacyjnej
i drogowej (14,29% badanych).
W wyniku działań rewitalizacyjnych mieszkańcy oczekują także na poprawę ładu przestrzennego i estetyki zabudowy
oraz na poprawę i rozwój infrastruktury społecznej - kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej, handlu, rzemiosła
i gastronomii.
Tabela 13.Odpowiedź na pytanie :Jakie najważniejsze cele (efekty) według Pana(i) powinny zostać osiągnięte w wyniku procesu
rewitalizacji (ożywienia społeczno-gospodarczego).-dotyczy obszaru do rewitalizacji w miejscowości Boguchwała.
eliminacja patologii społecznych

3,57%

zatrzymanie trendów migracyjnych młodzieży poprzez tworzenie preferencyjnych warunków pracy i
zamieszkania

14,29%

podniesienie standardu życia mieszkańców – warunków pracy, zamieszkania i rekreacji

14.29%

zwiększenie liczby miejsc pracy poprzez utworzenie stref aktywności gospodarczej z pełnym
wyposażeniem w infrastrukturę techniczną i drogową – w celu rozwoju małej i średniej
przedsiębiorczości

1,86%

wsparcie dla kobiet pozwalające na podejmowanie pracy – budowa przedszkoli

3,57%

rozwój ośrodków sportowo-rekreacyjnych i agroturystyki

7,14%

intensyfikacja ochrony środowiska naturalnego i kulturowego, przyrody i krajobrazu

7,14%

poprawa i rozwój infrastruktury technicznej - wodno-kanalizacyjnej i drogowej

14,29%

poprawa i rozwój infrastruktury społecznej - kultury, ochrony zdrowia

10,71%

poprawa ładu przestrzennego i estetyki zabudowy w centrach wsi oraz wzdłuż dróg

7,14%
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Podobszar 2: Niechobrz
Powierzchnia obszaru: 32,6786 ha
Obszar zamieszkały przez 404 osoby
Granice obszaru:
Obszar rewitalizacji obejmuje teren zamieszkały, na którym znajdują się obiekty użyteczności publicznej
(szkoła podstawowa, gimnazjum, filia biblioteki, Ośrodek Kultury, obiekty handlowo-usługowe.
Rysunek 5. Granice obszaru rewitalizacji: podobszar 2 : Niechobrz

Na wyznaczonym obszarze do rewitalizacji mieszkańcy wskazali na koncentrację problemów
społecznych indywidualnych jako zaburzenia stosunków międzyludzkich (nieżyczliwość, nietolerancja,
obojętność, egoizm) (32,12% badanych), w problemach warunków życia głównie wskazywano
na problemy dotyczące bezrobocia: brak miejsc pracy, trudności w uzyskaniu okresowych umów o pracę
dla bezrobotnych, tworzenia miejsc pracy w niepełnym wymiarze godzin (32,12% badanych), słabą
samoorganizacja społeczną i współpracę pomiędzy mieszkańcami, a władzami publicznymi (15,20 %),
oraz brak poczucia bezpieczeństwa wśród społeczeństwa, słaba integracja lokalna czy niedobór zajęć
kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze i złe warunki życia emerytów i osób
niepełnosprawnych (15,20%).
W sferze gospodarczej respondenci wskazali na brak lub zła jakość terenów inwestycyjnych (brak
uzbrojenia, słaba dostępność komunikacyjna, zagrożenie osuwiskowe i powodziowe) (25%).
Na terenie przeznaczonym do rewitalizacji mieszkańcy zwrócili uwagę także na brak pełnej
infrastruktury kanalizacyjnej i zw. z odpadami – sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków sanitarnych
oraz innych urządzeń gospodarki ściekowej i odpadami i brak pełnej infrastruktury wodociągowej – ujęć
wody, sieci wodociągowych oraz innych urządzeń gospodarki wodnej (18% badanych) oraz bariery
architektoniczne w przestrzeni publicznej (w budynkach użyteczności publicznej, w obrębie dróg
i chodników) (15,20%).
Respondenci wskazali także na problemy związane z zanieczyszczeniami atmosferycznymi i niszczenie
warunków zamieszkania poprzez hałas.
Diagnoza wsparta wynikami badań ankietowych zbieranych w trakcie konsultacji społecznych wskazuje
na następujące deficyty i potencjały wskazanych obszarów do rewitalizacji i jego otoczenia:
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Tabela 14.Przesłanki wyboru podobszaru rewitalizacji: podobszarze 2: Niechobrz
DEFICYTY
ASPEKTY POZOSTAŁE
(w tym gospodarcze, przestrzennofunkcjonalne,techniczne)

ASPEKTY SPOŁECZNE
1.

2.

3.
4.

5.

Postępujący
proces
starzenia
się
społeczeństwa stanowiący wyzwanie dla
systemu świadczenia usług publicznych w
Gminie.

1.

Nie wystarczająca oferta
zagospodarowania wolnego czasu dzieciom
i młodzieży ;

Brak lub zła jakość terenów
inwestycyjnych (brak uzbrojenia, słaba
dostępność komunikacyjna, zagrożenie
osuwiskowe i powodziowe).

2.

Problem jakości powietrza związany z niską
emisją i sposobem ogrzewania .

Brak miejsc i aktywności integrujących
mieszkańców;

3.

Ograniczony dostęp do nowoczesnych
technologii

4.

Wysoki odsetek starego budownictwa
budynków mieszkalnych.

5.

Brak pełnej infrastruktury kanalizacyjnej
i zw. z odpadami - sieci kanalizacyjnych,
oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz
innych urządzeń gospodarki ściekowej i
odpadami .

6.

Zanieczyszczenia atmosferyczne, gleby,
wód, powierzchni ziemi, szaty roślinnej
poprzez brak kompleksowych rozwiązań
infrastruktury technicznej – wodnokanalizacyjnej.

7.

Zły stan techniczny dróg.

Zubożenie społeczeństwa (wzrost
nierówności dochodowych, ograniczenie
siły nabywczej gospodarstw domowych
Problemy społeczne w tym:

5.1.Zaburzenia
stosunków
międzyludzkich
(nietolerancja, obojętność, egoizm);
5.2.Bezrobocie
(izolacja
społeczna,
brak
zaufania do samego siebie, niskie dochody,
stres w rodzinie, spadek kondycji intelektualnej
i duchowej, pogorszenie zdrowia psychicznego
i fizycznego, ograniczony dostęp do rynku
mieszkaniowego,
mniejsze
możliwości
transportu, niewystarczający stopień mobilności
zawodowej itp.)
5.3. Wysoki % korzystających z pomocy
społecznej w Gminie głownie z powodu ubóstwa
i bezrobocia.

POTENCJAŁY
1.

Możliwość zatrzymania trendów migracyjnych młodzieży poprzez tworzenie preferencyjnych
warunków pracy i zamieszkania

2.

Zwiększenie aktywność organizacji pozarządowych.

3.

Podniesienie standardu życia mieszkańców – warunków pracy, zamieszkania i rekreacji

4.

Możliwość zwiększenia aktywności lokalnej społeczności
uczestnictwa w życiu kulturalnym i aktywności fizycznej.

w

zakresie

aktywniejszego

Proponowany kierunek działań rewitalizacyjnych:
Wśród działań rewitalizacyjnych mieszkańcy zaproponowali w pierwszej kolejności poprawa i rozwój
infrastruktury społecznej – ilości i standardu usług kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej, handlu,
rzemiosła i gastronomii oraz poprawa i rozwój infrastruktury technicznej – wodno-kanalizacyjnej
i drogowej oraz zatrzymanie trendów migracyjnych młodzieży poprzez tworzenie preferencyjnych
warunków pracy i zamieszkania.
Tabela 15. Odpowiedź na pytanie: Jakie najważniejsze cele (efekty) według Pana(i) powinny zostać osiągnięte w wyniku procesu
rewitalizacji (ożywienia społeczno-gospodarczego) - dotyczy obszaru do rewitalizacji w miejscowości Niechobrz.
zatrzymanie trendów migracyjnych młodzieży poprzez tworzenie preferencyjnych warunków
pracy i zamieszkania

16,22%

podniesienie standardu życia mieszkańców – warunków pracy, zamieszkania i rekreacji

16,22%
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zwiększenie liczby miejsc pracy poprzez utworzenie stref aktywności gospodarczej z pełnym
wyposażeniem w infrastrukturę techniczną i drogową – w celu rozwoju małej i średniej
przedsiębiorczości

5,41%

powstanie miejsc integracji międzypokoleniowej
stworzenie warunków dla integracji osób starszych (zajęcia edukacyjno-kulturalne, zajęcia
ruchowe)

2,70%

rozwój ośrodków sportowo-rekreacyjnych i agroturystyki

8,11%

poprawa i rozwój infrastruktury technicznej - wodno-kanalizacyjnej i drogowej

18,92%

poprawa i rozwój infrastruktury społecznej - usług kultury, ochrony zdrowia

8,11%

poprawa ładu przestrzennego i estetyki zabudowy w centrach wsi oraz wzdłuż dróg

10,81%

5,41%

Podobszar 3: Wola Zgłobieńska
Powierzchnia obszaru: 8,7629 ha
Obszar zamieszkały przez 75 osób
Rysunek 6. Granice obszaru rewitalizacji: podobszar 3 : Wola Zgłobieńska

Granice obszaru:
Obszar rewitalizacji obejmuje teren zamieszkały, na którym znajdują się obiekty użyteczności publicznej
(szkoła podstawowa, punkt przedszkolny, filia biblioteki, Ośrodek Kultury, remiza, obiekt handlowy,
kościół parafialny).
Na wyznaczonym obszarze do rewitalizacji mieszkańcy wskazali na koncentrację problemów
społecznych indywidualnych, jako uzależnienia (60% ankietowanych) oraz przestępczość (rozboje,
agresja, przestępstwa młodocianych, chuligaństwo (40% ankietowanych).
W problemach warunków życia głównie wskazywano na problemy dotyczące ubóstwa, niedostatecznej
opieki nad dziećmi i młodzieżą, brak poczucia bezpieczeństwa wśród społeczeństwa oraz niedobór zajęć
kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze i niedobór organizacji pomagających
w znalezieniu pracy (przekwalifikowanie, szkolenia) (20%).
W sferze gospodarczej respondenci wskazali jako główny problem brak lub zła jakość terenów
inwestycyjnych (brak uzbrojenia, słaba dostępność komunikacyjna, zagrożenie osuwiskowe
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i powodziowe) , słaba kondycja finansowa i niska aktywność małych i średnich przedsiębiorstw oraz
niewykorzystanie potencjału turystycznego gminy (22,2 % badanych).
Na terenie przeznaczonym do rewitalizacji mieszkańcy zwrócili uwagę także na brak miejsc
integrujących starszych mieszkańców gminy oraz niską estetykę przestrzeni publicznych - dróg, placów,
skwerów, parków, małej architektury i słabą samoorganizacja społeczna i współpraca pomiędzy
mieszkańcami, a władzami publicznymi (22,2 % badanych).
Respondenci wskazali także na problemy związane z degradacja stanu technicznego zabudowy zły stan
techniczny dróg, zanieczyszczeniami atmosferycznymi oraz niszczenie strefy ekologicznej poprzez
wycinkę lasów oraz zadrzewień.
Diagnoza wsparta wynikami badań ankietowych zbieranych w trakcie konsultacji społecznych wskazuje
na następujące deficyty i potencjały wskazanych obszarów do rewitalizacji i jego otoczenia:
Tabela 16. Przesłanki wyboru podobszaru rewitalizacji: podobszarze 2: Niechobrz
DEFICYTY
ASPEKTY POZOSTAŁE
(w tym gospodarcze, przestrzennofunkcjonalne, techniczne)

ASPEKTY SPOŁECZNE
1.

Postępujący
proces
starzenia
się
społeczeństwa stanowiący wyzwanie dla
systemu świadczenia usług publicznych w
Gminie.

2.

Nie wystarczająca oferta
zagospodarowania wolnego czasu dzieciom
i młodzieży ;

3.

Problem jakości powietrza związany z niską
emisją i sposobem ogrzewania .

4.

Zubożenie społeczeństwa (wzrost
nierówności dochodowych, ograniczenie
siły nabywczej gospodarstw domowych

5.

Problemy społeczne w tym:

5.1.Zaburzenia
stosunków
międzyludzkich
(nietolerancja, obojętność, egoizm);

1.

Brak rozwiązań technicznych w zakresie
energooszczędności w obiektach
budowlanych

2.

Brak miejsc i aktywności integrujących
mieszkańców;

3.

Ograniczony dostęp do nowoczesnych
technologii

4.

Wysoki odsetek starego budownictwa
budynków mieszkalnych.

5.

Zanieczyszczenia atmosferyczne

6.

Zły stan techniczny dróg.

7.

Niska estetyka przestrzeni publicznych dróg, placów, skwerów, parków, małej
architektury

5.2.Bezrobocie
(izolacja
społeczna,
brak
zaufania do samego siebie, niskie dochody,
stres w rodzinie, spadek kondycji intelektualnej
i duchowej, pogorszenie zdrowia psychicznego
i fizycznego, ograniczony dostęp do rynku
mieszkaniowego,
mniejsze
możliwości
transportu, niewystarczający stopień mobilności
zawodowej itp.)
5.3. Wysoki % korzystających z pomocy
społecznej w Gminie głownie z powodu ubóstwa
i bezrobocia.
POTENCJAŁY
1.

Możliwość zatrzymania trendów migracyjnych młodzieży poprzez tworzenie preferencyjnych
warunków pracy i zamieszkania

2.

Zwiększenie aktywność organizacji pozarządowych.

3.

Podniesienie standardu życia mieszkańców – warunków pracy, zamieszkania i rekreacji

4.

Możliwość zwiększenia aktywności lokalnej społeczności
uczestnictwa w życiu kulturalnym i aktywności fizycznej.

w

zakresie

aktywniejszego
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Proponowany kierunek działań rewitalizacyjnych:
Wśród działań rewitalizacyjnych mieszkańcy zaproponowali w pierwszej kolejności poprawa i rozwój
infrastruktury społecznej – ilości i standardu usług kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej, handlu,
rzemiosła i gastronomii oraz poprawa i rozwój infrastruktury technicznej - wodno-kanalizacyjnej
i drogowej oraz zatrzymanie trendów migracyjnych młodzieży poprzez tworzenie preferencyjnych
warunków pracy i zamieszkania.
Tabela 17. Odpowiedź na pytanie :Jakie najważniejsze cele (efekty) według Pana(i) powinny zostać osiągnięte w wyniku procesu
rewitalizacji (ożywienia społeczno-gospodarczego).-dotyczy obszaru do rewitalizacji w miejscowości Wola Zgłobieńska.
eliminacja patologii społecznych

14,29%

zatrzymanie trendów migracyjnych młodzieży poprzez tworzenie preferencyjnych warunków
pracy i zamieszkania

42,86%

wsparcie dla kobiet pozwalające na podejmowanie pracy – budowa przedszkoli

14,29%

poprawa i rozwój infrastruktury społecznej - usług kultury, ochrony zdrowia

14,29%

poprawa ładu przestrzennego i estetyki zabudowy w centrach wsi oraz wzdłuż dróg

14,29%

Podobszar 4: Zarzecze
Powierzchnia obszaru: 0,7521 ha
Obszar zamieszkały przez 13 osób
Granice obszaru:
Granice obszaru: Obszar rewitalizacji obejmuje teren zamieszkały, na którym znajdują się obiekty
użyteczności publicznej (szkoła podstawowa, punkt przedszkolny, filia biblioteki, Ośrodek Kultury,
remiza, obiekt handlowy / punkt pocztowy).
Rysunek 7. Granice obszaru rewitalizacji: podobszar 4 : Zarzecze

Na wyznaczonym obszarze do rewitalizacji mieszkańcy wskazali na koncentrację problemów
społecznych indywidualnych jako zaburzenia stosunków międzyludzkich (nieżyczliwość, nietolerancja,
obojętność, egoizm) (60% badanych), ubóstwo, biedę oraz słabą samoorganizacja społeczną
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i współpracę pomiędzy mieszkańcami, a władzami publicznymi oraz niedobór zajęć kulturalnoedukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze (40% badanych).
W sferze gospodarczej respondenci wskazali na brak lub zbyt małą ilość połączeń komunikacyjnych
z innymi ośrodkami.
Diagnoza wsparta wynikami badań ankietowych zbieranych w trakcie konsultacji społecznych wskazuje
na następujące deficyty i potencjały wskazanych obszarów do rewitalizacji i jego otoczenia:
Tabela 18. Przesłanki wyboru podobszaru rewitalizacji: podobszarze 4: Zarzecze
DEFICYTY
ASPEKTY POZOSTAŁE
(w tym gospodarcze, przestrzennofunkcjonalne,techniczne)

ASPEKTY SPOŁECZNE
1.

Postępujący proces starzenia się
społeczeństwa stanowiący wyzwanie dla
systemu świadczenia usług publicznych
w Gminie.

2.

Problem jakości powietrza związany z niską
emisją i sposobem ogrzewania .

3.

Zubożenie społeczeństwa (wzrost
nierówności dochodowych, ograniczenie
siły nabywczej gospodarstw domowych

4.

Problemy społeczne

4.1.Bezrobocie (izolacja społeczna, brak
zaufania do samego siebie, niskie dochody,
stres w rodzinie, spadek kondycji intelektualnej
i duchowej, pogorszenie zdrowia psychicznego
i fizycznego, ograniczony dostęp do rynku
mieszkaniowego, mniejsze możliwości
transportu, niewystarczający stopień mobilności
zawodowej itp.)

1.

Niska aktywność osób w wieku
produkcyjnym w kierunku rozwoju własnej
przedsiębiorczości w stosunku do średnich
wartości na poziomie kraju, województwa
i powiatu.

2.

Brak miejsc i aktywności integrujących
mieszkańców;

3.

Wysoki odsetek starego budownictwa
budynków mieszkalnych.

4.

Niski poziom obsługi komunikacyjnej
terenów osadniczych.

4.2. Wysoki % korzystających z pomocy
społecznej w Gminie głownie z powodu ubóstwa
i niepełnosprawności.
POTENCJAŁY
1.

Możliwość zatrzymania trendów migracyjnych młodzieży poprzez tworzenie preferencyjnych
warunków pracy i zamieszkania

2.

Zwiększenie aktywność organizacji pozarządowych.

3.

Podniesienie standardu życia mieszkańców – warunków pracy, zamieszkania i rekreacji

4.

Możliwość zwiększenia aktywności lokalnej społeczności w zakresie aktywniejszego uczestnictwa
w życiu kulturalnym i aktywności fizycznej.

Proponowany kierunek działań rewitalizacyjnych:
Wśród działań rewitalizacyjnych mieszkańcy zaproponowali w pierwszej stworzenie warunków dla
integracji osób starszych, oraz poprawa i rozwój infrastruktury technicznej – wodno-kanalizacyjnej
i drogowej (40% badanych).
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Tabela 19. Odpowiedź na pytanie: Jakie najważniejsze cele (efekty) według Pana(i) powinny zostać osiągnięte w wyniku procesu
rewitalizacji (ożywienia społeczno-gospodarczego).-dotyczy obszaru do rewitalizacji w miejscowości Zarzecze.
stworzenie warunków dla integracji osób starszych (zajęcia edukacyjno-kulturalne, zajęcia
ruchowe)

40,00%

poprawa i rozwój infrastruktury technicznej - wodno-kanalizacyjnej i drogowej

20,00%

poprawa ładu przestrzennego i estetyki

40,00%

Podobszar 5: Zgłobień
Powierzchnia obszaru: 26,5320 ha
Obszar zamieszkały przez 155 osób
Granice obszaru: Obszar rewitalizacji obejmuje teren zamieszkały, na którym znajdują się obiekty
użyteczności publicznej (szkoła podstawowa, punkt przedszkolny, Ośrodek Kultury, kościół parafialny
(zbytek), ośrodek zdrowia, zabytkowy most, remiza, obiekt handlowy, zabytkowy zespół zabudowań
podworskich (spichlerz, dwór, park), bank (filia),zakład produkcyjny).

Rysunek 8.Granice obszaru rewitalizacji: podobszar 5 : Zgłobień

Na wyznaczonym obszarze do rewitalizacji mieszkańcy wskazali na koncentrację problemów
społecznych indywidualnych jako zaburzenia stosunków międzyludzkich (nieżyczliwość, nietolerancja,
obojętność, egoizm) (50% badanych), niskie poczucie bezpieczeństwa tj. przestępczość (rozboje,
agresja, przestępstwa młodocianych, chuligaństwo) (37,50% badanych), oraz występujące uzależnienia
(12,50% badanych). Ponadto 62,5% badanych zwróciło uwagę na osłabienie funkcji wychowawczej
rodziny.
W problemach warunków życia głównie wskazywano na złe warunki życia emerytów i osób
niepełnosprawnych (19,35% badanych), niedobór zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na
osoby starsze i złe warunki życia emerytów i osób niepełnosprawnych (25,8%). Ankietowani zwrócili
także uwagę na słaba samoorganizacja społeczna i współpraca pomiędzy mieszkańcami a władzami
publicznymi (6,4%).
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W sferze gospodarczej respondenci wskazali na niewykorzystanie potencjału turystycznego gminy
(45,16%) przy jednoczesnej słabej kondycji finansowej i niskiej aktywności małych i średnich
przedsiębiorstw (16,13%), zubożeniu społeczeństwa (wzrost nierówności dochodowych, ograniczenie
siły nabywczej gospodarstw domowych) (12,56%), brak terenów inwestycyjnych (brak uzbrojenia),
słabą dostępność komunikacyjną (9,68%) oraz ograniczony dostęp do nowoczesnych technologii
(22,58%).
Diagnoza wsparta wynikami badań ankietowych zbieranych w trakcie konsultacji społecznych wskazuje
na następujące deficyty i potencjały wskazanych obszarów do rewitalizacji i jego otoczenia:
Tabela 20.Przesłanki wyboru podobszaru rewitalizacji: podobszarze 5: Zgłobień
DEFICYTY
ASPEKTY POZOSTAŁE
(w tym gospodarcze, przestrzennofunkcjonalne,techniczne)

ASPEKTY SPOŁECZNE
1.

Nie wystarczająca oferta
zagospodarowania wolnego czasu dzieciom
i młodzieży ;

2.

Problem jakości powietrza związany z niską
emisją i sposobem ogrzewania .

1.

Słabo rozwinięta baza turystyczna i
rekreacyjno-wypoczynkowa

3.

Problemy społeczne w tym:

2.

słabo rozwinięty sektor usług

3.1. Zaburzenia stosunków międzyludzkich
(nietolerancja, obojętność, egoizm);

3.

niewystarczająca ilość i niski standard
mieszkań komunalnych

3.2. Bezrobocie (izolacja społeczna, brak
zaufania do samego siebie, niskie dochody,
stres w rodzinie, spadek kondycji intelektualnej
i duchowej, pogorszenie zdrowia psychicznego
i fizycznego, ograniczony dostęp do rynku
mieszkaniowego, mniejsze możliwości
transportu, niewystarczający stopień mobilności
zawodowej itp.)

4.

Zły stan techniczny zabytków oraz
degradacja ich otoczenia.

5.

Niska aktywność osób w wieku
produkcyjnym w kierunku rozwoju
własnej przedsiębiorczości w stosunku
do średnich wartości na poziomie kraju,
województwa i powiatu.

6.

Brak miejsc i aktywności integrujących
mieszkańców;

7.

Wysoki odsetek starego budownictwa
budynków mieszkalnych.

8.

Zanieczyszczone środowisko

9.

Niszczenie rolniczej strefy produkcyjnej
poprzez zabudowę terenów rolnych o
wysokich klasach bonitacyjnych gleb

3.3. Wysoki % korzystających z pomocy
społecznej w Gminie głownie z powodu ubóstwa
i bezrobocia.
4.

Brak wsparcia dla kobiet pozwalającego im
łączyć życie prywatne i zawodowe

5.

Zubożenie społeczeństwa (wzrost
nierówności dochodowych, ograniczenie
siły nabywczej gospodarstw domowych.

6.

Słaba samoorganizacja społeczna
i współpraca pomiędzy mieszkańcami,
a władzami publicznymi

POTENCJAŁY
1.

Możliwość zatrzymania trendów migracyjnych młodzieży poprzez tworzenie preferencyjnych
warunków pracy i zamieszkania

2.

Zwiększenie aktywność organizacji pozarządowych.

3.

Podniesienie standardu życia mieszkańców – warunków pracy, zamieszkania i rekreacji

4.

Możliwość zwiększenia aktywności lokalnej społeczności
uczestnictwa w życiu kulturalnym i aktywności fizycznej.

w

zakresie

aktywniejszego
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Proponowany kierunek działań rewitalizacyjnych:
Wśród działań rewitalizacyjnych mieszkańcy zaproponowali w pierwszej kolejności powstanie miejsc
integracji międzypokoleniowej , podniesienie standardu życia mieszkańców – warunków pracy,
zamieszkania i rekreacji oraz rozwój ośrodków sportowo-rekreacyjnych i agroturystyki.
Tabela 21.Odpowiedź na pytanie :Jakie najważniejsze cele (efekty) według Pana(i) powinny zostać osiągnięte w wyniku procesu
rewitalizacji (ożywienia społeczno-gospodarczego).-dotyczy obszaru do rewitalizacji w miejscowości Zgłobień.
eliminacja patologii społecznych

10,87%

zatrzymanie trendów migracyjnych młodzieży poprzez tworzenie preferencyjnych warunków
pracy i zamieszkania

10,87%

podniesienie standardu życia mieszkańców – warunków pracy, zamieszkania i rekreacji

10,87%

zwiększenie liczby miejsc pracy poprzez utworzenie stref aktywności gospodarczej z pełnym
wyposażeniem w infrastrukturę techniczną i drogową – w celu rozwoju małej i średniej
przedsiębiorczości

4,35%

powstanie miejsc integracji międzypokoleniowej

13,04%

stworzenie warunków dla integracji osób starszych (zajęcia edukacyjno-kulturalne, zajęcia
ruchowe)

10,87%

rozwój ośrodków sportowo-rekreacyjnych i agroturystyki

26,09%

intensyfikacja ochrony środowiska naturalnego i kulturowego, przyrody i krajobrazu

2,17%

poprawa i rozwój infrastruktury społecznej - ilości i standardu usług kultury, ochrony zdrowia

4,35%

poprawa ładu przestrzennego i estetyki zabudowy w centrach wsi oraz wzdłuż dróg

6,52%

4.1.4.

Zasięg terytorialny obszaru i uzasadnienie jego wyboru w odniesieniu
do wskaźników referencyjnych dla województwa podkarpackiego.

Wskazany obszar do rewitalizacji wykazuje także niekorzystne wskaźniki w odniesieniu do wskaźników
referencyjnych dla województwa podkarpackiego określonych w Instrukcji przygotowania programów
rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Załącznik do Uchwały nr 194/3956/16 Zarządu Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2016 r.).
Wskaźniki dla obszaru rewitalizacji zgodnie z „Instrukcją przygotowania programów
rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020”:
1. Kategoria: PODMIOTY GOSPODARCZE
2. Nazwa wskaźnika: Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania (stan na 31.12.2014)
Obszar rewitalizacji

Wskaźnik degradacji dla
miejscowości

1

Podobszar 1 Boguchwała

5,6

2

Podobszar 2 Niechobrz

4,2

3

Podobszar 3 Wola Zgłobieńska

2,8
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4

Podobszar 4 Zarzecze

6,5

5

Podobszar 5 Zgłobień

3,3

Źródło: Urząd Miejski w Boguchwale

Wartość referencyjna: 7,6 (wartość wskaźnika dla obszaru rewitalizacji poniżej wartości referencyjnej.
3. Kategoria: LICZBA PRZESTĘPSTW
Nazwa wskaźnika: Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (stan na 31.12.2014)
Wskaźnik degradacji dla
miejscowości
2,0

Obszar rewitalizacji
1

Podobszar 1 Boguchwała

2

Podobszar 2 Niechobrz

1,37

3

Podobszar 3 Wola Zgłobieńska

1,96

4

Podobszar 4 Zarzecze

2,84

5

Podobszar 5 Zgłobień

2,68

Źródło: Urząd Miejski w Boguchwale

Wartość referencyjna:
referencyjnej).

1,32

(wartość

wskaźnika

dla

obszaru

rewitalizacji

powyżej

wartości

4. Kategoria: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Nazwa wskaźnika: Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania (stan na
31.12.2014)
Obszar rewitalizacji

Wskaźnik degradacji dla miejscowości

1

Podobszar 1 Boguchwała

0,08

2

Podobszar 2 Niechobrz

0,10

3

Podobszar 3 Wola Zgłobieńska

0,06

4

Podobszar 4 Zarzecze

0,17

5

Podobszar 5 Zgłobień

0,18
Źródło: CEiDG

Wartość referencyjna: 0,33 (wartość wskaźnika dla obszaru rewitalizacji poniżej wartości referencyjnej).
4.a. Kategoria: Frekwencja w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
(I tura)
Obszar rewitalizacji
1

Wskaźnik degradacji dla
miejscowości

Podobszar 2 Niechobrz

43,41%

Źródło: Urząd Miejski w Boguchwale

Wartość referencyjna: 43,85% (wartość wskaźnika dla obszaru rewitalizacji powyżej wartości
referencyjnej.
4.b. Kategoria: RYNEK PRACY
Nazwa wskaźnika: Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
wg miejsca zamieszkania (stan na 31.12.2014).
Obszar rewitalizacji
1

Wskaźnik degradacji dla
miejscowości

Podobszar 1 Boguchwała

10,3%

Źródło: Urząd Miejski w Boguchwale
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Wartość referencyjna: 3,16% (wartość wskaźnika dla obszaru rewitalizacji powyżej wartości
referencyjnej.

4.c. Kategoria: OCHRONA ŚRODOWISKA
Nazwa wskaźnika: Korzystający odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej (stan na
31.12.2014)

Obszar rewitalizacji

Wskaźnik degradacji dla
miejscowości

1

Podobszar 2 Niechobrz

72,58%

2

Podobszar 3 Wola Zgłobieńska

69,73%

Źródło: Urząd Miejski w Boguchwale

Wartość referencyjna: 80,2% (wartość wskaźnika dla obszaru rewitalizacji poniżej wartości
referencyjnej.

4d. Kategoria: DEMOGRAFIA
Nazwa wskaźnika: Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca
zamieszkania (stan na 31.12.2014)

Obszar rewitalizacji

Wskaźnik degradacji dla
miejscowości

1

Podobszar 4 Zarzecze

-0,71

2

Podobszar 5 Zgłobień

-0,83

Źródło: Urząd Miejski w Boguchwale

Wartość referencyjna: 0,07 (wartość wskaźnika dla obszaru rewitalizacji poniżej wartości
referencyjnej.
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5.ZAŁOŻENIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
5.1. Wizja lokalnego programu rewitalizacji
Nadrzędnym celem podejmowanych działań – w perspektywie kilku najbliższych lat – jest poprawa
jakości życia mieszkańców Gminy Boguchwała, powstrzymanie degradacji terenów znajdujących
się w gorszym położeniu oraz przywrócenie miejscom wskazanym przez lokalną społeczność jako
obszar wymagający rewitalizacji ich pierwotnych – ważnych z punktu widzenia lokalnego rozwoju
– funkcji. Będzie się to odbywać poprzez szereg mniejszych i większych projektów, zarówno
infrastrukturalnych, jak i „miękkich”, realizowanych w równej mierze przez samorząd i instytucje
publiczne, jak i przez organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców i innych ważnych „aktorów”
rozwoju lokalnego.
Nadrzędną ideą przyświecającą tym działaniom i organizującą aktywność lokalnej społeczności jest
wyprowadzenie wskazanych obszarów ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które
spowodowały ich degradację. Cele, kierunki interwencji oraz konkretne zadania rewitalizacyjne
mają doprowadzić do przemiany zdegradowanych terenów we wszystkich pięciu aspektach:
społecznym – poprzez zapobieganie patologiom społecznym – przestępczości, marginalizacji,
wykluczeniu, ale też przeciwdziałaniu zmianom demograficznym, odbudowywaniu więzi
społecznych i rodzinnych, wyrównywaniu szans rozwojowych dzieci i dorosłych z mniejszych
i peryferyjnych ośrodków w stosunku do osób z obszarów lepiej zurbanizowanych, a poprzez
to lepiej wyposażonych w infrastrukturę o charakterze społecznym. Niezwykłą wagę przykłada się
także w tych procesach do rozwijania i wzmacniania trzeciego sektora, a poprzez to budowania
społeczeństwa obywatelskiego;



gospodarczym - poprzez stwarzanie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy,
rozpowszechnianie aktywności gospodarczej, lokowanie na obszarach zdegradowanych
nowych przedsiębiorstw;



przestrzenno-funkcjonalnym - w tym zachowania dziedzictwa kulturowego przez
remonty, modernizację i konserwacje zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego;



technicznym – poprzez dbałość o podstawową infrastrukturę techniczną (wodociągi,
kanalizacja, drogi) – jako elementu zwiększającego atrakcyjność zamieszkania
i w pewnym stopniu ograniczającego odpływ ludności, a także jedno z najważniejszych
czynników lokalizacji przedsiębiorstw oraz poprawę stanu technicznego zarówno
budynków prywatnych, jak i komunalnych;



środowiskowym – przede wszystkim poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego,
dbałość o tereny zielone na zurbanizowanych obszarach i wdrażanie koncepcji
zrównoważonego rozwoju, która ma zapewnić zaspokojenie potrzeb społeczności,
z uwzględnieniem przyszłych pokoleń i priorytetowym znaczeniem zachowania,
odtworzenia i rozwijania środowiska przyrodniczego.

Poniżej zaprezentowano wizję rewitalizacji – tj. opis stanu obszaru rewitalizacji Gminy Boguchwała
w perspektywie roku 2022 i kolejnych lat. Wypracowano ją z jednej strony w oparciu o prace
warsztatowe i deklarowane aspiracje lokalnej wspólnoty, nie zapominając także o wizji rozwoju
całej gminy definiowanej na poziomie obowiązującej strategii Gminy. Podejście takie gwarantuje
spójność obu dokumentów strategicznych już na poziomie wizji i gwarantuje, iż deklarowane cele
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są zbieżne w myśleniu o rozwoju obszaru i w sposób zintegrowany i kompleksowy przyczyniać się
będą do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Boguchwała. Wizja Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Boguchwała brzmi następująco:

OBSZAR REWITALIZACJI GMINY BOGUCHWAŁA
przyjaznym i atrakcyjnym miejscem do życia i pracy, który potrafi
skutecznie wykorzystać swoje położenie i potencjał mieszkańców
Wizji tej podporządkowane są cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działania rewitalizacji.

5.2.Cele rewitalizacji
Wyznaczone cele rewitalizacji oraz kierunki interwencji odpowiadają wcześniej zidentyfikowanym
potrzebom i służą eliminacji, bądź ograniczeniu negatywnych zjawisk na wyznaczonym obszarze
rewitalizacji. Głównym celem działań rewitalizacyjnych przewidzianych w Lokalnym Programie
Rewitalizacji jest ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk i procesów na obszarze
rewitalizacji w Gminie Boguchwała oraz wzmocnienie wewnętrznego potencjału tego obszaru
w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju całej gminy. Powyższy cel główny realizowany
będzie poprzez cztery cele strategiczne, obejmujące wszystkie sfery procesu rewitalizacji (tj.
społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, techniczną i środowiskową). Osiągnięcie
celów strategicznych nastąpi poprzez realizację celów szczegółowych i kierunkowe działania
rewitalizacyjne, dzięki którym negatywne zjawiska zostaną znacznie ograniczone lub całkowicie
wyeliminowane.
Zgodnie z wytycznymi zdefiniowane obszary problemowe powinny być rewitalizowane
z uwzględnieniem kryteriów przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych. Szczególny nacisk
należy kierunkować na stopień nasilenia problemów społecznych na danym obszarze – głównie
w zakresie marginalizacji materialnej i społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Proces rewitalizacji tworzy, zatem szansę zwiększenia bezpieczeństwa społecznego, przełamania
impasu gospodarczego oraz stworzenia warunków ekonomicznych dla potencjalnych inwestorów,
a dzięki atrakcyjności gminy sprzyjać będzie przyciągnięciu ludzi operatywnych i otwartych na
nowe wyzwania, jakie po wejściu do Unii Europejskiej i w nowej rzeczywistości ekonomicznej,
stawia nam codzienność. Całość działań z zakresu rewitalizacji koordynowana będzie na poziomie
Lokalnego Programu Rewitalizacji. Stanowi on wielopłaszczyznowy dokument operacyjny będący
jednym z głównych instrumentów zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem gminy.
Nadrzędnym celem podejmowanych działań – w perspektywie kilku najbliższych lat – jest poprawa
jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji Gminy Boguchwała, powstrzymanie degradacji
obszarów znajdujących się w gorszym położeniu oraz przywrócenie miejscom wskazanym przez
lokalną społeczność jako obszary wymagające rewitalizacji ich pierwotnych – ważnych z punktu
widzenia lokalnego rozwoju – funkcji. Będzie się to odbywać poprzez szereg mniejszych
i większych projektów, zarówno infrastrukturalnych, jak i „miękkich”, realizowanych w równej
mierze przez samorząd i instytucje publiczne, jak i przez organizacje pozarządowe oraz
przedsiębiorców i innych ważnych „aktorów” rozwoju lokalnego. Nadrzędną ideą przyświecającą
tym działaniom i organizującym aktywność lokalnej społeczności jest wyprowadzenie wskazanych
obszarów ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały ich degradację.
Cele, kierunki interwencji oraz konkretne zadania rewitalizacyjne mają doprowadzić do przemiany
zdegradowanych terenów.
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Dla realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 definiuje się
trzy – podporządkowane wizji– cele strategiczne, wraz z strukturą celów operacyjnych i kierunków
działań podporządkowanych celom strategicznym.
W ramach niniejszego Programu przyjęto trzy cele strategiczne:
CEL STRATEGICZNY 1: BUDOWA WSPÓLNOTY SPOŁECZNEJ W GMINIE BOGUCHWAŁA
CEL STRATEGICZNY 2: WZMOCNIENIE GOSPODARCZE OBSZARÓW REWITALIZACJI
CEL STRATEGICZNY 3: POPRAWA JAKOŚCI ZAMIESZKANIA NA OBSZARACH REWITALIZACJI
Zgodnie z logiką programowania rewitalizacji celom strategicznym podporządkowane są cele
operacyjne ilustrujące konkretny stan do urzeczywistnienia oraz kierunki działania, czyli drogę
dojścia do tego stanu. Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne to konkretne kroki na tej drodze.

5.2.1. Cel strategiczny 1. BUDOWA WSPÓLNOTY SPOŁECZNEJ
W GMINIE BOGUCHWAŁA
Cel strategiczny 1 BUDOWA WSPÓLNOTY SPOŁECZNEJ W GMINIE BOGUCHWAŁA odnosi się do
najcenniejszego potencjału Gminy Boguchwała– mieszkańców i skupia się na budowie warunków
do rozwoju kapitału ludzkiego. Działania skierowane są na tworzenie warunków do integracji
i lepszego wykorzystania zasobu komunalnego dla rozwijania oferty różnych aktywności.
Istotnym aspektem wzmacniającym potencjał kapitału społecznego jest zaangażowanie
mieszkańców do partycypacji w decyzjach podejmowanych przez samorząd. Stworzenie prostego
w zarządzaniu i użytkowaniu systemu tzw. budżetu partycypacyjnego (np. dla poszczególnych
sołectw gminy) powinno stać się jednym z priorytetowych działań realizacji, gdyż buduje poczucie
wspólnoty, umacnia mechanizmy demokracji i transparentności na szczeblu lokalnym,
a jednocześnie stanowi ważne narzędzie umożliwiające podejmowanie aktywności przez osoby
szczególnie zaangażowane w społeczności lokalnej. Wspierać i promować należy aktywność
lokalnych organizacji społecznych, w szczególności tych, które angażują osoby defaworyzowane,
seniorów, osoby niepełnosprawne. Celowe jest, zatem stworzenie warunków do partnerskiej
współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i mieszkańców np. w celu powołania zdolnych
do długofalowego samofinansowania się podmiotów ekonomii społecznej.
Należy pamiętać o osobach defaworyzowanych, które nie znajdują swojego miejsca w przestrzeni
publicznej. Rolą samorządu gminy jest zatem zbudowanie warunków do wzmocnienia poczucia
wspólnoty, a także wspieranie inicjatyw, które przyczyniać się będą do wzrostu potencjału
wewnątrz tej wspólnoty.
Cel strategiczny 1 Cel strategiczny 1 BUDOWA WSPÓLNOTY SPOŁECZNEJ W GMINIE BOGUCHWAŁA
będzie realizowany poprzez cele operacyjne i kierunki interwencji:
Cel operacyjny

1.1. Wzmocnienie procesów integracji i aktywizacji mieszkańców
Wiodące kierunki interwencji:
 tworzenie ogólnodostępnych centrów aktywności (kultura, dialog,
integracja) na bazie istniejącego zasobu budynków;
 zwiększanie współodpowiedzialności mieszkańców za sprawy lokalne poprzez
wykorzystywanie narzędzi partycypacji społecznej;
 rozwój wolontariatu poprzez angażowanie mieszkańców w działania na rzecz
wspólnoty;
 zachęcanie młodych ludzi do angażowania się w sprawy społeczności
lokalnych (wypracowanie i wdrożenie systemu wspierania liderów
i animatorów).
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Cel operacyjny

1.2. Aktywizowanie organizacji i stowarzyszeń pozarządowych w celu
włączania się w rozwiązywanie problemów społecznych na obszarze
rewitalizacji
Wiodące kierunki interwencji:
 stwarzanie warunków do zrzeszania się mieszkańców poprzez uruchomienie
gminnego systemu wsparcia organizacji pozarządowych;


Cel operacyjny

budowanie centrum organizacji pozarządowych w oparciu o dom kultury.

1.3. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej
Wiodące kierunki interwencji:
 wzmacnianie działań profilaktycznych wspierających rodzinę;


realizowanie programów i projektów aktywizacji społecznej osób najbardziej
potrzebujących.

5.2.2.Cel strategiczny 2. WZMOCNIENIE GOSPODARCZE OBSZARÓW
REWITALIZACJI
Drugi cel to obszar działań związanych z poprawą kondycji gospodarczej obszaru rewitalizacji.
W tworzeniu nowych, atrakcyjnych miejsc pracy i przyciąganiu inwestorów warto oprzeć się
na potencjałach i wzmacniać także funkcję turystyczno-rekreacyjną gminy. Tworzenie nowych
obszarów aktywności zawodowej może przyczynić się do zmniejszenia problemów
zidentyfikowanych w trakcie prac i rozmów z mieszkańcami tj. braku zatrudnienia, odpływu
ludności, niskich dochodów mieszkańców, a także (w konsekwencji) niskiego standardu życia
braków w istniejącej infrastrukturze itd.
Ważnym aspektem jest także aktywizacja zawodowa kobiet, które łatwiej znajdą pracę jeśli, będą
instrumenty wzmacniające ich powrót na rynek pracy. Odpłatna praca zawodowa daje im
możliwość samorealizacji i podnosi dochody gospodarstw domowych.
Dodatkowo rozwój oferty turystycznej obszaru rewitalizacji oparto o potencjał gminy – budowanie
produktu turystycznego na bazie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych.
Cel operacyjny

2.1. Aktywnie zarządzać przestrzenią gospodarczą na obszarze rewitalizacji
Wiodące kierunki interwencji:

uzbroić tereny inwestycyjne i promować gospodarczo rozwój strefy
ekonomicznej;
 wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości;


Cel operacyjny

budowanie forum dialogu przedsiębiorców.

2.2. Atrakcyjna przyroda
turystycznorekreacyjnych

i

krajobraz

sprzyja

rozwojowi

funkcji

Wiodące kierunki interwencji:
 wspieranie rozwoju agroturystyki;

Cel operacyjny

o rozwijanie ekologicznego rolnictwa i hodowli jako elementu marketingu
turystycznego.

2.3. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja ekonomiczna mieszkańców
Wiodące kierunki interwencji:
 aktywizacja zawodowa mieszkańców;


przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (szkolenia, rozbudowa publicznych
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miejsc dostępu do Internetu);


wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej do rozwiązywania problemów
społecznych.

5.2.3.Cel strategiczny 3. POPRAWA JAKOŚCI ZAMIESZKANIA NA
OBSZARACH REWITALIZACJI
Cel strategiczny 3: POPRAWA JAKOŚCI ZAMIESZKANIA NA OBSZARACH REWITALIZACJI skupia
się przede wszystkim na poprawie jakości życia mieszkańców Gminy Boguchwała. Jakość życia
warunkowana jest między innymi poprzez sprawną, efektywną i oszczędną infrastrukturę
techniczną - sieci wodociągowe, kanalizacyjne, drogi, chodniki i oświetlenia w miejscach
publicznych. Utrudnienia w dostępie do tej infrastruktury lub jej niewystarczająca jakość
uniemożliwiają stworzenie dobrej jakości miejsca zamieszkania, a także hamują potencjalny
Rozwój przedsiębiorstw na terenie gminy, a co za tym idzie ograniczają tworzenie nowych miejsca
pracy. Zatem konieczne jest uzupełnienie braków w infrastrukturze (szczególnie dotkliwy dla
mieszkańców jest brak kanalizacji), co skutkować będzie wzrostem zadowolenia i osadnictwa
mieszkańców, poprawą estetyki miejscowości (jako ze obecnie nieczystości nierzadko wylewane są
do przydrożnych rowów), a także wpłynie pozytywnie na rozwój przedsiębiorstw prowadzących
tutaj swoją działalność. Przedsięwzięcia związane bezpośrednio z rozwijaniem sieci infrastruktury.
Kolejnym aspektem wymagającym wsparcia jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego
mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa, w tym szczególnie na drogach, w rejonach dojścia
do szkół. Powinno się to dokonać poprzez rozbudowę chodników czy bezpiecznych przejść dla
pieszych. Dobra dostępność komunikacyjna gminy decyduje o jej atrakcyjności. Dlatego skupiono
się na dalszej rozbudowie i utrzymaniu dróg gminnych, tak aby infrastruktura ta przystawała do
nowych warunków społeczno-gospodarczych, a także stymulowała rozwój terenów osadniczych.
Jednym z kierunków w tym obszarze jest również organizacja sprawnego i przyjaznego pasażerom
transportu zbiorowego (optymalizowanie i dostosowywanie rozkładów do faktycznych potrzeb
mieszkańców).
Działania w tym celu to także obszar działań związany z szeroko rozumianą kulturą, sztuką oraz
tradycją. Brak dostępności do oferty kulturalnej i miejsca spotkań ze sztuką i rozrywką bardzo
mocno wybija się wśród głosów mieszkańców, zarówno jeśli chodzi o zagadnienie budowania
własnej tożsamości w oparciu o lokalne dziedzictwo, jak i wykorzystania szerokich walorów
kulturowych do tworzenia nowoczesnego i konkurencyjnego produktu turystycznego.
Dostęp i wykorzystanie potencjału kulturowego odgrywa niezwykle istotną rolę w budowaniu
poczucia tożsamości i więzi lokalnych. Istotną kwestią jest podniesienie ogólnej świadomości
i umiejętności dostrzegania wartości i potencjału w lokalnym dziedzictwie. Do tego potrzebna jest
edukacja, a także zachęcanie społeczności do angażowania się w sprawy najbliższego otoczenia
i własnego dziedzictwa kulturowego. Odkrywanie wielokulturowej zróżnicowanej tradycji warto
oprzeć nie tylko na źródłach naukowych i dokumentach, ale przekazach bezpośrednich –
od starszych mieszkańców gminy, którzy kiedyś współtworzyli lokalną kulturę. Słabość więzi
wynika często z przerwania przekazu między pokoleniami dotyczącego lokalnej historii, a także
wiedzy oraz umiejętności ważnych dla danej społeczności w przeszłości.
Wsparcie kultury to także większe zainteresowanie działalnością twórców ludowych oraz próba
przekazywania tej tradycji kolejnym pokoleniom. Służyć temu będą projekty realizowane
w placówce kultury na terenie gminy, a także szeroka promocja i popularyzacja dziedzictwa
kulturowego.
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Cel ten obejmuje również kształtowanie wysokiej wartości przestrzeni publicznej i podejmowania
aktywności, które zwiększą komfort mieszkańców i turystów. Z jednej strony powinna to być
intensyfikacja atrakcyjnych funkcji publicznych, szczególnie w centrach wsi, niedopuszczenie do
dalszej degradacji obiektów zabytkowych. Estetyzacja przestrzeni jest impulsem wyzwalającym
większą dbałość o otoczenie w samych mieszkańcach. Zwiększa się zatem aktywność społeczna,
samopomoc sąsiedzka i integracja. Wydaje się, że poza warstwą czysto instytucjonalną polegającą
na wybudowaniu nowej infrastruktury, czy też szeroko zakrojonego programu działań
kulturalnych, warto w najbliższych latach położyć także nacisk na działania związane
z zachowaniem tradycyjnych elementów kultury w życiu codziennym gminy.

Cel operacyjny

2.1. Wykorzystanie istniejących zasobów do tworzenia atrakcyjnej oferty
kulturalnej
Wiodące kierunki interwencji:
 rozbudowa domu kultury, w tym Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa
Kulturowego;

Cel operacyjny



rozbudowa istniejących placówek kultury,



zwiększenie
dostępności
organizacyjne.

kultury

poprzez

nowoczesne

rozwiązania

3.2. Kształtowanie wysokiej wartości przestrzeni publicznej
Wiodące kierunki interwencji:
 rewitalizacja obiektów zabytkowych;

Cel operacyjny



przeciwdziałanie rozpraszaniu się zabudowy;



zwiększanie zaangażowania mieszkańców w dbałość o najbliższe otoczenie.

2.3. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja ekonomiczna mieszkańców
Wiodące kierunki interwencji:
 aktywizacja zawodowa mieszkańców;


przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (szkolenia, rozbudowa publicznych
miejsc dostępu do Internetu);



wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej do rozwiązywania problemów
społecznych.

6.PRZEDSIĘZWIĘCIA REWITALIZACYJNE
W niniejszym rozdziale przedstawiono zbiorczo projekty przewidziane do realizacji w ramach
wdrażania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022”.
W procesie prac nad Programem dokonano wyboru kluczowych projektów rewitalizacyjnych, które
w najwyższym stopniu będą oferować kompleksowe rozwiązanie zdiagnozowanych problemów na
obszarach kryzysowych i w znaczący sposób wpłyną na osiągnięcie założonych celów
strategicznych i kierunków interwencji. Identyfikacja projektów została przeprowadzona w ramach
społecznego naboru projektów oraz w ramach wewnętrznego zgłaszania propozycji projektowych
w trakcie warsztatów rewitalizacyjnych, a także innych spotkań, na których poruszono problem
rewitalizacji np. zebrania mieszkańców w poszczególnych sołectwach.
Wyłonienia i uszeregowania projektów kluczowych do realizacji w ramach LPR dokonano w oparciu
o opinie mieszkańców oraz ocenę formalną i merytoryczną projektów, bazującą na obiektywnych
kryteriach strategicznych, przeprowadzoną przez zespół pracujący nad Programem.
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Kryteria oceny projektów rewitalizacyjnych
Spójność terytorialna

Działania ujęte w projekcie będą realizowane dla mieszkańców obszaru
rewitalizacji i będą oddziaływać na mieszkańców obszaru
zdegradowanego.

Kompleksowość

Kompleksowość oddziaływania projektu na sfery: społeczną,
infrastrukturalną, przestrzenną gospodarczą i środowiskową.
Preferowane były projekty dotyczące kilku celów tematycznych.

Zasadność realizacji

Projekt bezpośrednio wpływa na poprawę sytuacji problemowych na
rewitalizowanym obszarze.

Komplementarność

Projekt jest komplementarny bądź zintegrowany z innymi projektami
realizowanymi lub planowanymi do realizacji.

Spójność strategiczna

Założone w projekcie działania są spójne ze zdiagnozowanymi celami
i kierunkami działań ujętymi w opracowaniach strategicznych na
poziomie gminy, powiatu lub województwa

Wpływ na osiągnięcie
założonych celów
strategicznych

Określone w projekcie wskaźniki wpływają na osiągnięcie celu
strategicznego

W wyniku naboru wniosków i przeprowadzonych konsultacji społecznych do Programu zgłoszono
ogółem 16 projektów. Poniżej zdefiniowane przedsięwzięcia są zlokalizowane w obrębie
wyznaczonych terenów zdegradowanych, tym samym oddziałując na nie.
Zaproponowane projekty będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Lista projektów stanowi kompletny
katalog
przedsięwzięć
zgłoszonych
przez
wszystkich
zainteresowanych
interesariuszy
funkcjonujących w życiu społecznym.

Rysunek 9.Ogłoszenie o naborze projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji
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6.1. Zestawienia zadań infrastrukturalnych
Numer
zadania

Tytuł zadania

Okres realizacji

Kwota

Lokalizacja

Inwestor

1/ZI/2017

Przebudowa, rozbudowa i zmiana
sposobu użytkowania spichlerza
w ramach zadania: „Kompleksowa
rewitalizacja na terenie ROF”

2017-2020

2411217,51

Obszar nr 1- Boguchwała

Urząd Miejski w Boguchwale

2/ZI/2020

Przebudowa Sali widowiskowej
w Boguchwale w ramach zadania:
„Kompleksowa rewitalizacja
na terenie ROF”

2017-2020

1787135,09

Obszar nr 1- Boguchwała

Urząd Miejski w Boguchwale

3/ZI/2018

Rozbudowa ul. Akacjowej
w Boguchwale

2018-2020

990000

Obszar nr 1- Boguchwała

Urząd Miejski w Boguchwale

2017-2019

1000000

Obszar nr 5 Zgłobień

Łukasz Hudzik Sołtys
Sołectwa Zgłobień

2018- 2020

1800000

Obszar nr 1- Boguchwała

Urząd Miejski w Boguchwale

4/ZI/2018

5/ZI/2018

Przebudowa Domu Kultury
i zagospodarowanie terenu wokół
budynku w miejscowości Zgłobień
Przebudowa Domu Kultury
w Boguchwale – Poprawa stanu
technicznego i funkcjonalnego
obiektu

6/ZI/2018

„Ocalić od zapomnienia”

2017-2018

328000

Obszar nr 1- Boguchwała

„Pamięć i Tożsamość” Stowarzyszenie EdukacyjnoHistoryczne- stowarzyszenie
w organizacji.

7/ZI/2017

Przebudowa Domu Ludowego
w Woli Zgłobieńskiej

2018- 2020

616831,71

Obszar nr 3 Wola Zgłobieńska

Urząd Miejski w Boguchwale

8/ZI/2020

Przebudowa Domu Ludowego
w Zarzeczu

2018- 2020

980000

Obszar nr 4 Zarzecze

Urząd Miejski w Boguchwale

9/ZI/2017

Rewaloryzacja parku podworskiego
w Zgłobniu wraz z terenami
sportowo-rekreacyjnymi oraz ścieżką

2018-2022

800000

Obszar nr 5 Zgłobień

Szkoła Podstawowa w
Zgłobniu
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przyrodniczo-historyczną

10/ZI/2018

Zachowanie dziedzictwa kulturowego
i wsparcie instytucji kultury
na terenie ROF – Utworzenie
Centrum Promocji Dziedzictwa
Kulturowego w lokalnym Ośrodku
Kultury w Niechobrzu oraz
rozbudowa i modernizacja remizy
OSP w Niechobrzu

2016-2018

1920170,15

Obszar nr 2 Niechobrz

Urząd Miejski w Boguchwale

Szczegółowe karty projektów załącznik nr 1

6.2.Zestawienia zadań społecznych
Numer
zadania
1/ZS/2017

Tytuł zadania

Okres realizacji

Kwota

Aktywność mieszkańców gminy
Boguchwała

2017-2023

485432

Lokalizacja

Obszar
Obszar
Obszar
Obszar
Obszar

nr
nr
nr
nr
nr

1
2
3
4
5

- Boguchwała
- Niechobrz
- Wola Zgłobieńska
Zarzecze
Zgłobień

2/ZS/2017

Wsparcie dla rodzin z dziećmi
w Gminie Boguchwała

2017-2018

617925

3/ZS/2019

Rozwój usług opiekuńczych w gminie
Boguchwała

2017-2018

870000

4/ZS/2017

EDUKACJA - REWELACJA

2017-2018

32000

Obszar nr 2 Niechobrz

5/ZS/2018

Tradycyjnie lokalni - nowocześnie
kulturalni

2017-2018

35000

Obszar nr 5 Zgłobień

6/ZS/2017

Międzypokoleniowe warsztaty
taneczne, gimnastyczne i zdrowego
żywienia

2018-2019

20000

Obszar nr 2 Niechobrz

Inwestor
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Boguchwale
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Boguchwale
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Boguchwale
Lokalny Ośrodek Kultury
"Razem" w Niechobrzu
Lokalny Ośrodek Kultury
„Wspólnota” w Zgłobniu
Lokalny Ośrodek Kultury
"Razem" w Niechobrzu

Szczegółowe karty projektów załącznik nr 1
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6.3.Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Dla realizacji kierunków działań służących eliminacji lub ograniczeniu zdiagnozowanych wcześniej
negatywnych zjawisk, ściśle odpowiadających przyjętym celom rewitalizacji, o których mowa
w rozdziale 5, niniejszy Program charakteryzuje poniższe typy pozostałych dopuszczalnych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Celem realizacji przedsięwzięć wyszczególnionych w ramach poniższych typów jest niwelowanie
i rozwiązywanie problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych i przestrzennych
realizowanych przez różnych interesariuszy. Skala oraz zakres działań mogą być bardzo różne
w zależności od specyfiki danego przedsięwzięcia. Zakłada się, że znacząca liczba przedsięwzięć
będzie dotyczyć lokalnych inicjatyw oddziałujących na sytuacje kryzysowe m.in. niską aktywność
społeczną, ubóstwo, niski poziom edukacji, niski stan techniczny obiektów etc. Należy mieć
na uwadze, że na chwilę obecną trudno jest zidentyfikować jednoznacznie wszystkie potrzeby
mieszkańców. Mogą się one bowiem zmieniać, na przestrzeni funkcjonowania Programu.
Aby Lokalny Program Rewitalizacji był elastyczny i mógł reagować na zmieniające się potrzeby
mieszkańców, poniżej zaprezentowano zakres tematyczny projektów, które będą mogły być
podejmowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji:



wyrównywanie szans społecznych i zawodowych osób wykluczonych bądź zagrożonych
wykluczeniem społecznym (w tym działania z zakresu aktywnej integracji społecznej);



działania włączające osoby narażone na utrwalone wykluczenie społeczne, w szczególności
programy resocjalizacyjne i terapeutyczno-resocjalizacyjne, działania profilaktyczne,
diagnostyczne, leczniczo-rehabilitacyjne i terapeutyczno-edukacyjne;



integracja i aktywizacja mieszkańców oraz zwiększenie ich udziału w życiu publicznym;



rozwijanie usług opiekuńczych oraz interwencja kryzysowa;



rozwijanie kształcenia ogólnego z zakresu wychowania przedszkolnego,
prowadzących kształcenie ogólne, z zakresu wspierania uczniów uzdolnionych;



rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności mieszkańców;



rozwijania infrastruktury edukacyjnej;



mikro-inicjatywy samopomocowe, współdziałanie sąsiedzkie, projekty
i współużytkowania dóbr, budowanie trwałej sieci wzajemnego wsparcia;



promowanie przedsiębiorczości, podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego,
w tym podejmowanie działań sprzyjających tworzeniu nowych firm i rozwoju kompetencji
przedsiębiorczości mieszkańców;



wsparcie przedsiębiorczości społecznej;



poprawa stanu zagospodarowania oraz jakości przestrzeni publicznych i półpublicznych;



rozwój nowych przestrzeni publicznych służących zaspokajaniu różnych potrzeb społecznych;



kształtowanie z udziałem mieszkańców przestrzeni publicznych, takich jak: place, skwery,
trakty piesze, parki, zielone enklawy, kameralne miejsca wypoczynku i spotkań;



poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;



ochrona obiektów
i gospodarcze;



ochrona środowiska przyrodniczego;

dziedzictwa

kulturowego

i

ich

udostępnianie

na

w

szkołach

wymiany

cele

usług

społeczne
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poprawa
stanu
mieszkaniowych;

technicznego

obiektów

użyteczności

publicznej

oraz

zasobów

6.4. Planowane efekty rewitalizacji
Realizacja planowanych projektów rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Boguchwała w efekcie
przyczyni się do wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, nadania mu nowej jakości
funkcjonalnej i poprawy warunków życia mieszkańców, a co za tym idzie dalszego rozwoju
społeczno gospodarczego Gminy.
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne przyczynią się do:



poprawy istniejącego stanu zagospodarowania oraz jakości (w tym estetyki) przestrzeni
publicznej,



wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie organizacji i upowszechniania oferty
edukacyjnej i kulturalnej,



poprawy dostępności i jakości oferty usług społecznych (w tym edukacyjnych, kulturalnych,
rekreacyjno-wypoczynkowych, ochrony zdrowia i pomocy społecznej),



poprawy istniejącego stanu technicznego budynków użyteczności publicznej,



ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego (w tym zwłaszcza jakości powietrza
atmosferycznego),



zwiększenia dostępności i jakości gminnych przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowych,



wykreowania przyjaznych miejsca spędzania czasu wolnego dla mieszkańców (w tym osób
starszych),



szerszej aktywizacji mieszkańców (w tym również aktywizacji społecznej i zawodowej osób
zagrożonych procesami wykluczenia i marginalizacji społecznej) w różnych dziedzinach życia
społecznego.

6.5.Plan finansowy
Plan finansowy Lokalnego Programu Rewitalizacji obejmuje zadania przewidziane do realizacji
w latach 2016-2022. Został opracowany na podstawie kosztów poszczególnych projektów,
zgłoszonych i zakwalifikowanych do Programu.
Podstawowe źródła pozabudżetowe wykorzystywane do realizacji zadań w LPR obejmują:
 środki Unii Europejskiej,
 środki budżetu państwa,
 środki budżetów samorządów wojewódzkich oraz powiatowych,
 inne środki publiczne,
 środki prywatne,
 kredyty, pożyczki, obligacje komunalne i inne narzędzia i instrumenty finansowe,
kierowane do JST
Określając poziom wsparcia oraz rodzaj kosztów kwalifikowanych kierowano się zapisami
Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Podręcznika kwalifikowania Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
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Plan finansowy, źródła finansowania i poziom zapotrzebowania na środki UE przedstawia poniższa
tabela.
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Tabela 22. Zadania inwestycyjne-uzupełnić

LP.

Tytuł projektu

Okres realizacji [plan]

Szacunkowe nakłady
[PLN/

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
WKŁAD WŁASNY

Fundusze UE

INNE

Zadania infrastrukturalne

1/ZI/2020

Przebudowa, rozbudowa i zmiana
sposobu użytkowania spichlerza
w ramach zadania: „Kompleksowa
rewitalizacja na terenie ROF”

2017-2020

2411217,51

361682,63

2049534,88

2/ZI/2020

Przebudowa Sali widowiskowej
w Boguchwale w ramach zadania:
„Kompleksowa rewitalizacja na terenie
ROF”

2017-2020

1787135,09

268070,27

1519064,82

3/ZI/2020

Rozbudowa ul. Akacjowej
w Boguchwale

2018-2020

990000

148500

841500

4/ZI/2019

Przebudowa Domu Kultury i
zagospodarowanie terenu wokół
budynku w miejscowości Zgłobień

2017-2019

1000000

100000

900000

5/ZI/2020

Przebudowa Domu Kultury
w Boguchwale – Poprawa stanu
technicznego i funkcjonalnego obiektu

2018-2020

1800000

270000

1530000

6/ZI/2018

„Ocalić od zapomnienia”

2017-2018

328000

29000

299000

7/ZI/2020

Przebudowa Domu Ludowego w Woli
Zgłobieńskiej

2018- 2020

616831,71

92524,76

524306,95

8/ZI/2020

Przebudowa Domu Ludowego
w Zarzeczu

2018- 2020

980000

147000

833000

9/ZI/2022

Rewaloryzacja parku podworskiego
w Zgłobniu wraz z terenami sportowo-

2018-2022

800000

120000`

680000
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rekreacyjnymi oraz ścieżką
przyrodniczo-historyczną

10/ZI/2018

Zachowanie dziedzictwa kulturowego
i wsparcie instytucji kultury na terenie
ROF – Utworzenie Centrum Promocji
Dziedzictwa Kulturowego w lokalnym
Ośrodku Kultury w Niechobrzu oraz
rozbudowa i modernizacja remizy OSP
w Niechobrzu

2016-2018

1920170,15

LP.

Tytuł projektu

Okres realizacji [plan]

Szacunkowe nakłady [PLN/

910170,16

1009999,99

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
WKŁAD WŁASNY

Fundusze UE

INNE

Zadania SPOŁECZNE
1/ZS/2017

Aktywność Mieszkańców Gminy
Boguchwała

2017-2023

485432

24565,60

460866,40

2/ZS/2017

Wsparcie dla rodzin z dziećmi
w Gminie Boguchwała

2017-2018

617925

37980

597945

3/ZS/2019

Rozwój usług opiekuńczych
w gminie Boguchwała

2017-2018

870000

43497

826503

4/ZS/2017

EDUKACJA -REWELACJA

2017-2018

32000

4800

27200

5/ZS/2018

Tradycyjnie lokalni - nowocześnie
kulturalni

2017-2018

35000

5250

29750

6/zs/2017

Międzypokoleniowe warsztaty
taneczne , gimnastyczne i zdrowego
żywienia

2018-2019

20000

3000

17000
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6.6.Analiza ryzyka wraz ze środkami zaradczymi
Przeprowadzona analiza dla obszarów zdegradowanych stanowi w pewnym sensie analizę ryzyka
w kontekście przyjętego w Lokalnym Programie Rewitalizacji (na poziomie celów rewitalizacji)
zakresu niezbędnych interwencji samorządu Gminy Boguchwała.
Wskazano tam czynniki, które występują (lub mogą potencjalnie wystąpić) niezależnie
od aktywności samorządu lokalnego, lecz stanowią jednocześnie konkretne uwarunkowania,
w obrębie, których samorząd będzie realizował swoje założenia rewitalizacji.
Jako że Program realizowany będzie na przestrzeni wielu lat i w tym czasie zmianie ulegały będą
lokalne i zewnętrzne uwarunkowania, przewidziano ścieżki postępowania na wypadek wystąpienia
potencjalnych trudności dla realizacji LPR.
Na poziomie indywidualnych projektów do najpoważniejszego ryzyka należy:


nieosiągnięcie w ramach realizacji projektu zakładanych produktów – do barier, które
składają się na to ryzyko można zaliczyć np. niezrealizowanie robót w przewidzianym
zakresie ze względu na problemy techniczne, prawne czy społeczne. Z tego powodu
prowadzony będzie monitoring wskaźników osiągniętych w wyniku realizacji projektów.
w razie konieczności ich aktualizacji, Rada Miejska w Boguchwale będzie władna do
podejmowania uchwał w sprawie zmian w Programie, tak aby LPR mógł w dalszym ciągu
spełniać swoje zadania operacyjne. Każdorazowo wybierany będzie taki wykonawca, który
swoim doświadczeniem i potencjałem technicznym gwarantować będzie terminową
i zgodną z zakresem rzeczowym implementację zaplanowanych działań;



nieosiągnięcie w ramach realizacji projektu zakładanych rezultatów – w razie
zidentyfikowania takiego problemu we wdrażaniu LPR dla pojedynczego projektu, po jego
merytorycznym uzasadnieniu, Rada Miejska będzie mogła podjąć stosowną uchwałę
w sprawie zmian w Programie dla konkretnego projektu.



nieuzyskanie środków finansowych na realizację projektów – dla każdego projektu
wskazano jego potencjalne źródła finansowania, co minimalizuje ryzyko nieuzyskanie
dofinansowania zewnętrznego. Głównym założeniem dla realizacji danego projektu jest
uzyskanie współfinansowania (m.in. ze środków UE, budżetu Państwa). Brak
dofinansowania może wpłynąć na przesunięcie w czasie kolejnych etapów projektów do
momentu zapewnienia wystarczających środków przez interesariuszy Programu
Rewitalizacji. Zostaną podjęte wszelkie środki, aby dokumentacja aplikacyjna została
przygotowana rzetelnie, a w trakcie realizacji projektu nie wystąpiły nieprawidłowości,
które mogłyby skutkować cofnięciem całości lub części przyznanych środków. Każdorazowo
zostanie przeprowadzona staranna ocena wystąpienia pomocy publicznej w projekcie;



w przypadku niepowodzenia w realizacji pojedynczych projektów, w tym takich, które
stanowią fundament dla kolejnych działań, Burmistrz powoła odpowiedni zespół zadaniowy,
złożony
z pracowników
merytorycznych
właściwych
wydziałów
UM
i jednostek
organizacyjnych, a w miarę potrzeb również ekspertów zewnętrznych. Zespół ten wspólnie
znajdzie najbardziej optymalne rozwiązanie problemu, np. wdrożenie alternatywnego
projektu, zaspokajającego daną potrzebę społeczności lokalnej.
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Na poziomie realizacji LPR jako całości można wyróżnić następujące potencjalne sytuacje
Problemowe:


zmiana polityczna we władzach gmin – mogłaby ona skutkować odmienną wizją
rewitalizacji. Wybrane do realizacji projekty nie zostały jednak wytypowane w oparciu
o sympatie polityczne, a o niezależne badania ekspertów zewnętrznych i opinie
mieszkańców. LPR może podlegać aktualizacji, polegającej na opracowaniu i wpisaniu
nowych projektów do katalogu zadań, jednakże czynniki polityczne nie będą miały wpływu
na wybór projektów. Będzie on każdorazowo opiniowany przez Radę Miejską po
szczegółowym przeanalizowaniu ich zasadności przez specjalistów z Zespołu ds. wdrażania
Lokalnego Programu Rewitalizacji.



nie osiągnięcie porozumienia z interesariuszami LPR na etapie wdrażania Programu – brak
akceptacji ze strony zainteresowanych podmiotów mógłby przekreślić zasadność Programu,
jednakże dla jego akceptacji społecznej odbyły się otwarte spotkania konsultacyjne z
mieszkańcami i badania ankietowe, a w Programie uwzględniono zgłoszone postulaty
i propozycje wysuniętych przez nich konkretnych zadań. Zagwarantowano również
możliwość zgłaszania uwag już w trakcie realizacji Programu, które będą przedyskutowane
wraz z osobami je zgłaszającymi w celu uzyskania porozumienia;



ryzyko opóźnień w związku z procedurami administracyjnymi – harmonogram realizacji
poszczególnych zadań i projektów w ramach LPR przewiduje możliwe wystąpienie
opóźnień, dlatego wskazane w nim terminy zostały określone z marginesem czasu
potrzebnym do przeprowadzenia odpowiednich procedur urzędowych.

7.KOMPLEKSOWOŚĆ I KOMPLEMENTARNOŚĆ LOKALNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI
Przedsięwzięcia interwencyjne (projekty) przewidziane do realizacji w ramach LPR, są odpowiedzią
na zdiagnozowaną sytuację problemową i wpisują się w cztery cele strategiczne.
Rewitalizacja, jako proces przemian służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego
zdegradowanych obszarów zakłada optymalne wykorzystanie endogenicznych uwarunkowań oraz
wzmacnianie lokalnych potencjałów. Jest procesem długotrwałym, prowadzonym we współpracy z
lokalną społecznością i na jej rzecz.
Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji z wykorzystaniem środków UE, prowadzone są
w sposób zaplanowany, skoordynowany, komplementarny oraz zintegrowany wewnętrznie
(poszczególne działania pomiędzy sobą) i zewnętrznie (celami i kierunkami wynikającymi z
dokumentów strategicznych). w związku z różnorodnością zjawisk degradacji i podejść do ich
przezwyciężenia podstawową wskazówką prowadzenia działań rewitalizacji powinno być dążenie
do programowania i prowadzenia działań jak najbardziej dopasowanych do lokalnych
uwarunkowań.
Dlatego wybór projektów przewidzianych do realizacji w ramach LPR jest nieprzypadkowy. Łączą
one
konieczność
podjęcia
wszechstronnych
działań
o
charakterze
rewitalizacyjnym
skoncentrowanych na osiągnięciu wyznaczonych celów szczegółowych, a zatem zachowują wymogi
wzajemnej komplementarności (przestrzennej, problemowej, proceduralno-instytucjonalnej,
międzyokresowej oraz źródeł finansowania).


Komplementarność przestrzenna – projekty przewidziane dla wyznaczonych w Gminie
Boguchwała obszarów zdegradowanych, mają na celu oddziaływanie na cały dotknięty
kryzysem obszar (a nie punktowo, w pojedynczych miejscach), wzajemnie się dopełniają
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co implikuje efekt synergii pomiędzy nimi. Komplementarność przestrzennej interwencji
poszczególnych projektów ujawnia się również w tym, że planowane działania nie będą
skutkować przesuwaniem problemów na inne obszary ani prowadzić do niepożądanych
efektów społecznych takich jak segregacja społeczna i wykluczenie.


Komplementarność problemowa – projekty dopełniają się tematycznie, sprawiając, że
program rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar zdegradowany we wszystkich
niezbędnych aspektach (społecznym, ekonomicznym, przestrzennym, środowiskowym,
kulturowym, technicznym). Jednocześnie planowane projekty unikają fragmentacji działań,
koncentrując uwagę na całościowym spojrzeniu na przyczyny kryzysu danego obszaru,
określają
pożądany
stan,
do
jakiego
mają
doprowadzić
dany
obszar
projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne.



Komplementarność proceduralno-instytucjonalna – realizacja poszczególnych
projektów, zarządzana przez operatora całego procesu rewitalizacji, pozwala na efektywne
i harmonijne współdziałanie wzajemne, uzupełnianie się i spójność procedur.



Komplementarność międzyokresowa – szczegółowy dobór projektów jest efektem
krytycznej oceny oraz sformułowania wniosków na temat dotychczasowego (w kontekście
zaangażowania środków wspólnotowych, szczególnie w ramach polityki spójności 20142020) sposobu wspierania procesów zaangażowanych społecznie.



Komplementarność źródeł finansowania – planowane projekty rewitalizacyjne,
opierają się na uzupełnianiu i łączeniu wsparcia ze środków EFRR, EFS z wykluczeniem
ryzyka podwójnego dofinansowania. Ponadto łączą prywatne i publiczne źródła
finansowania, przy założeniu, że stymulowanie endogenicznych zdolności inwestycyjnych
ma kluczowe znaczenie dla dynamiki pożądanych zmian na obszarach zdegradowanych.

Współfunkcjonowanie zaplanowanych projektów w ramach LPR, które są względem siebie
komplementarne, zakłada skonsolidowanie wysiłków różnych podmiotów na rzecz obszarów
zdegradowanych, co jest ważnym warunkiem sukcesu całego procesu.

8.INSTRUMENTY WDRAŻANIA PROGRAMU
8.1. Organizacja procesu wdrażania
Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele i plany
działań na kilka lat, dlatego ważnym elementem decydującym o skuteczności realizacji jego
założeń jest skuteczny i zintegrowany system wdrażania.
Dla zagwarantowania, że przyjęte postanowienia będą konsekwentnie realizowane, zapewnione
zostały warunki organizacyjne i instytucjonalne do ich wdrażania i weryfikacji. Podmiotem
zarządzającym dokumentem „Lokalnym Programem Rewitalizacji” będzie Burmistrz oraz Zespół
ds. wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022. Zespól
został powołany Zarządzeniem Burmistrza w I kw. 2017r. i stanowi forum współpracy i dialogu
interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny
rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza.
System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała będzie realizowany
w oparciu o schemat wdrażania pomocy Unii Europejskiej. Konkretne projekty będą
implementowane zgodnie z zasadami wydatkowania środków, według źródeł ich pochodzenia,
co w niektórych sytuacjach może oznaczać konieczność sprostania wielu wymaganiom formalnym
przez podmiot korzystający z różnych źródeł finansowania (dotyczy to w szczególności
odmiennych zasad wykorzystywania środków pochodzących ze źródeł krajowych oraz środków
pochodzących ze źródeł unijnych).
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Główną rolę w przygotowaniu odpowiednich wniosków aplikacyjnych na realizację projektów
odegrają podmioty będące bezpośrednio ich beneficjentami. w przypadku przedsięwzięć, w których
bezpośrednim beneficjentem będzie Gmina, przygotowanie wniosków oraz odpowiedzialność
za pełen nadzór nad realizacją zadań leżała będzie w gestii pracowników Urzędu Miejskiego.
Zgodnie z przyjętą praktyką w przypadku projektów własnych, realizowanych przez Gminę
i podległe mu jednostki, pracownicy merytoryczni Urzędu odpowiedzialni będą za:


przygotowanie dokumentacji technicznej (nadzór nad pracami projektantów i innych
zewnętrznych ekspertów), studiów wykonalności zgodnych z wytycznymi oraz wszystkich
innych załączników niezbędnych do realizacji projektu,



nadzór techniczny i merytoryczny nad inżynierami projektów,



przygotowanie wniosków według obowiązujących wytycznych oraz złożenie ich w odpowiednim
terminie w instytucji finansującej,



współpracę z jednostkami podległymi realizującymi projekty finansowane z budżetu Gminy
(pomoc tym jednostkom w przygotowaniu dokumentacji),



współpracę z samorządem powiatowym i wojewódzkim,



współpracę z instytucjami finansującymi w zakresie wdrażania projektów,



przygotowanie odpowiedniej dokumentacji niezbędnej w razie przeprowadzenia kontroli
realizacji projektów przez instytucje uprawnione (m.in.: Urzędy Kontroli Skarbowej,
uprawnione organy Komisji Europejskiej),



nadzór nad właściwym wdrażaniem programu rewitalizacji (monitoring),



przygotowanie i wykonanie przetargów,



zgodną z wymogami funduszy UE archiwizację dokumentacji,



opracowywanie zgodne z zapisami umów o finansowanie projektów okresowych, rocznych
i końcowych raportów monitoringowych z realizacji projektów,



zapewnienie odpowiedniej promocji projektów, zgodnej z wytycznymi.

Pracownicy odpowiedzialni za finanse będą dodatkowo odpowiedzialni za opracowywanie
harmonogramów płatności, obsługę kont i właściwe opisywanie faktur, przygotowywanie/
wniosków o płatność (refundację poniesionych wydatków) z różnych źródeł, dokonywanie płatności
na rzecz wykonawców robót i innych jednostek zaangażowanych w realizację projektów.
Urząd Miejski będzie mógł również w zakresie opracowywania
aplikacyjnej i technicznej korzystać z usług ekspertów zewnętrznych.

niezbędnej

dokumentacji

8.2.Zasady współpracy pomiędzy sektorem publicznym, społecznym i gospodarczym
Wdrażanie projektów rewitalizacyjnych na wyznaczonych zdegradowanych obszarach nie ma szans
powodzenia bez udanej współpracy pomiędzy sektorem społecznym, gospodarczym i publicznym.
W związku z tym określenie zasad i sposobów współuczestnictwa wszystkich interesariuszy jest
kluczowym elementem
osiągnięcia zgodności podejmowanych
działań
z potrzebami
i oczekiwaniami społeczności lokalnej, ograniczenia występowania konfliktów oraz kosztów ich
rozwiązywania, a także jest podstawą tworzenia się współczesnych form samoświadomości
społecznej.
Współpraca międzysektorowa w realizacji zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Boguchwała odbywać się będzie w kilku zintegrowanych wymiarach:
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1. MERYTORYCZNYM – poprzez wspólne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów,
realizowane przede wszystkim na poziomie Zespołu ds. wdrażania Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022, tj. na zaproszenie przewodniczącej
przedstawiciele sektora gospodarczego i społecznego będą każdorazowo brali udział w jego
cyklicznych spotkaniach.
2. ORGANIZACYJNYM – polegającym na angażowaniu specyficznych i unikalnych zasobów oraz
kompetencji charakterystycznych dla danego sektora i wzajemnym ich uzupełnianiu podczas
realizacji wspólnych projektów.
3. FINANSOWYM – opierającym się na współudziale finansowym wszystkich partnerów poprzez
zapewnienie wkładu własnego w realizację określonych przedsięwzięć i wykorzystanie koncepcji
partnerstwa publiczno-prywatnego.
Partnerstwo trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego oprócz wspólnego celu,
jakim jest wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej, ma określone
podstawowe zasady, stanowiące fundament wspólnych działań:
1) respektowanie własnych potrzeb, możliwości i dążenie do osiągnięcia kompromisu,
2) przejrzystość podejmowanych działań,
3) otwarty dialog z mieszkańcami gminy.
Współpraca pomiędzy Partnerami Lokalnego Programu Rewitalizacji ma na celu:
 wykorzystanie potencjału organizacji oraz społeczności lokalnej poprzez skoordynowanie
działań w ramach kilku wspólnych i spójnych projektów akceptowanych i wspieranych
przez wszystkich uczestników;
 optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy, organizacji
pozarządowych oraz przedsiębiorców;
 wsparcie innowacyjności proponowanych rozwiązań,
nowych podejść do rozwiązywania problemów.

wyrażające

się

zastosowaniem

8.3. Monitoring i oczekiwane wskaźniki osiągnięć
Kluczowe znaczenie dla prawidłowej i efektywnej realizacji założeń Programu Rewitalizacji ma
system monitoringu skuteczności działań oraz wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany
w otoczeniu dokumentu.
Za wdrożenie założeń Programu odpowiedzialny będzie Burmistrz, zaś do pomocy we właściwym
wdrożeniu projektów będzie dysponował aparatem wykonawczym, w postaci merytorycznych
pracowników Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych Gminy i jednostek zależnych, zgodnie
z ich zakresem odpowiedzialności oraz powołanym Zespołem ds., Rewitalizacji, którego głównym
zadaniem jest bieżący monitoring realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Bieżący monitoring, polega na systematycznym zbieraniu oraz analizowaniu ilościowych
i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów i realizacji całego programu, mając na
celu zapewnienie zgodności realizacji projektów z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami
Programu.
Monitorowanie obejmować będzie zarówno finansowe, jak i rzeczowe aspekty wdrażania
dokumentu. Monitoring finansowy dostarczy danych na temat szacunkowego kosztu oraz
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wykorzystanych źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania
środków.

OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ w zakresie realizacji zadań na obszarach rewitalizacyjnych.
Ze względu na stan przygotowania zadań, które wymagają doprecyzowania, wskaźniki określone
niżej mają wartość szacunkową i mogą ulec wahaniom. Część wskaźników (szczególnie rezultatu)
zostanie osiągnięta w długim okresie czasu dlatego też zostaną one określone szczegółowo przy
opracowaniu poszczególnych projektów. Zrealizowane projekty inwestycyjne będą analizowane
między innymi pod kątem osiągniętych n/w wskaźników. Zgodnie z wymogami EFRR, każdy
projekt musi mieć zgodnie z zasadą trwałości określone wskaźniki monitorowania, czyli wskaźniki
produktu i rezultatu. Wskaźniki te służą do oceny każdego projektu w trzech fazach:
•

I faza – realizacji,

•

II faza – zamknięcia inwestycji,

•

III faza – 2022 rok
Wskaźniki produktu – projekty inwestycyjne
ŹRÓDŁO
DANYCH

JEDN. MIARY

ROK 2017

STAN NA ROK 2022
–wskaźnik
docelowy

Obszar poddany
rewitalizacji

Monitoring
własny

ha

0

8,2998

Powierzchnia odnowionych
budynków [m2]

Monitoring
własny

M2

0

4237,25

WSKAŹNIK PRODUKTU

Wskaźniki produktu – projekty nie inwestycyjne
WSKAŹNIK
PRODUKTU

Liczba
przeprowadzonych
kampanii
informacyjnopromocyjnych

ŹRÓDŁO DANYCH

JEDN. MIARY

ROK 2017

STAN NA ROK 2023
–wskaźnik
docelowy

Monitoring własny

szt.

0

2

Wskaźniki rezultatu – projekty inwestycyjne
WSKAŹNIK
REZULTATU

ŹRÓDŁO DANYCH

JEDN. MIARY

ROK 2017

STAN NA ROK 2022
–wskaźnik
docelowy

Liczba
nowo
utworzonych miejsc
pracy

Monitoring własny

Szt.

0

14

str. 72

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 (LPR)
Wskaźniki rezultatu – projekty nieinwestycyjne
WSKAŹNIK
REZULTATU

ŹRÓDŁO DANYCH

JEDN. MIARY

ROK 2017

STAN NA ROK 2023
–wskaźnik
docelowy

Liczba
osób
objętych wsparciem

Monitoring własny

Osoba

0

1200

Liczba wydarzeń

Monitoring własny

szt.

0

408

oprac. własne

8.3.1.Ewaluacja
Ocena (ewaluacja) Programu Rewitalizacji pozwala oszacować oddziaływanie samego Programu,
jak i pomocy publicznej, w tym pomocy strukturalnej Unii Europejskiej w odniesieniu do
założonych celów. Wyniki oceny powinny zostać wykorzystane w celu jak najlepszego dopasowania
realizowanych przedsięwzięć do rzeczywistych potrzeb oraz najbardziej efektywnego
wydatkowania środków. Ocena udziela odpowiedzi na pytanie o celowość, trafność i wartość
dodaną interwencji planowanej, przeprowadzanej lub zakończonej. Warunkiem dobrej oceny jest
dostępność danych i terminowość raportowania przez wszystkie podmioty zaangażowane w
system wdrażania Programu. Ocena taka bada sam program i jego efekty długotrwałe, czyli
oddziaływania. Wiąże się zatem z przedstawionym wyżej monitoringiem rzeczowym. Proponuje
się, by system i rodzaje oceny Programu odpowiadały metodologii ogólnie stosowanej metodologii
oceny i systemu sprawozdawczości programów finansowanych ze środków UE.
Ocena wszystkich projektów i zadań rewitalizacyjnych zostanie dokonana przy współudziale
wszystkich interesariuszy rewitalizacji oraz w oparciu o opracowanie ewaluacji ex-post, czyli na
zakończenie obowiązywania dokumentu, i będzie brała pod uwagę następujących 5 kryteriów
ewaluacyjnych:
1. SKUTECZNOŚĆ (ang. effectiveness) – kryterium pozwalające ocenić w jakim stopniu osiągnięte
zostały cele dokumentu zdefiniowane na etapie planowania.
2. EFEKTYWNOŚĆ (ang. efficiency) – kryterium pozwalające ocenić poziom „ekonomiczności”
zrealizowanych projektów, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych efektów.
3. UŻYTECZNOŚĆ (ang. utility) – kryterium pozwalające ocenić do jakiego stopnia oddziaływanie
programu odpowiada zdiagnozowanym potrzebom grupy docelowej.
4. TRAFNOŚĆ (ang. relevance) – kryterium pozwalające ocenić do jakiego stopnia cele programu
odpowiadają potrzebom i priorytetom wskazanym w odniesieniu do obszaru rewitalizowanego.
5. TRWAŁOŚĆ (ang. sustainability) – kryterium pozwalające ocenić na ile można się spodziewać,
że pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem programu będą nadal widoczne po zakończeniu
jego realizacji.

8.3.2.Aktualizacja
Zakłada się, że proces rewitalizacji, jako rozciągnięty w czasie, podlegał będzie wpływowi
czynników zewnętrznych, co wymusza konieczność założenia okresowej aktualizacji LPR oraz
aktualizacji nadzwyczajnej w razie zaistnienia takich okoliczności.
Aktualizacja, o ile zaistnieją ku niej odpowiednie przesłanki, dokonywana będzie co najmniej raz
w roku wraz z przedłożeniem Radzie Miejskiej sprawozdania z realizacji Programu.
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Procedura okresowej aktualizacji LPR obejmuje następujące kroki:


zainteresowane podmioty, działające na obszarach wskazanych do rewitalizacji w ramach
Programu lub zainteresowane podjęciem takiej działalności, w zakresie przyczyniającym się
do realizacji celów rewitalizacji, zgłaszają swoje propozycje w formie pisemnej do
Burmistrza Boguchwały,



Burmistrz po konsultacjach z właściwymi referatami Urzędu Miejskiego, oraz po zapoznaniu
się z opinią Zespołu ds. wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dokonuje weryfikacji
zgłoszonych propozycji i wydaje opinię odnośnie włączenia lub odmowy włączenia
zgłoszonego działania bądź innej proponowanej zmiany do Lokalnego Programu
Rewitalizacji,



odpowiedni referat Urzędu Miejskiego raz do roku przygotowuje dla Burmistrza propozycje
zmian lub aktualizacji Programu,



jeżeli planowane zmiany wymagają: włączenia do LPR nowych projektów, modyfikacji
założonych celów bądź też wyznaczonych kierunków działań warunkujących powodzenie
rewitalizacji –Burmistrz podejmuje decyzję o przystąpieniu do aktualizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji.

8.3.2.1.Aktualizacja –wzór wniosku zadanie inwestycyjne
Tabela 23.Wzór wniosku do LPR-zadanie inwestycyjne
NR

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU
W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI GMINY BOGUCHWAŁA

Data
wpływu
wniosku
Miejsce
składania
A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy
1.1.
Adres
wnioskodawcy:
miejscowość, ul, nr lokalu)

(kod,

1.2. Dane telefoniczne, fax,
adres e-mail

1.3. Dane osoby upoważnionej do
kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e-mail)
2. Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
posiadające osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły
i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów
i związków wyznaniowych
inny … (należy podać jaki?)
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DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
3. Tytuł projektu
3.1. Lokalizacja
(adres)

projektu

3.2. Przewidywany termin
rozpoczęcia
i zakończenia
prac

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

3.3. Stopień zaawansowania
prac(analizy,
zezwolenia,
dok. techniczna)
4. Opis projektu (max. 4000 znaków) - cel projektu, realizacja działań
Cel projektu:
Jakie cele rewitalizacyjne
spełnia projekt?
Jakie efekty rewitalizacyjne
spełnia projekt?
Najważniejsze
zadania
rzeczowo-techniczne
do
wykonania
(zakres
projektu):
5. Typ projektu:

A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja
przeznaczeniem na cele społeczne

i adaptacja

obiektów

infrastrukturalnych

z

B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury
C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów
D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne
E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę
zewnętrzną
F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych
H. realizacja zakupu sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcją, jaka będzie
pełniona przez budynek/przestrzeń publiczna
6.Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu*



Powierzchnia odnowionych budynków
[m2]:



Liczba utworzonych
miejsc pracy [szt.]:



Powierzchnia zagospodarowanego
obszaru [ha]:



Liczba założonych
firm [szt.]:

C. FINANSOWANIE PROJEKTU
7. Budżet projektu (w zł);
8. Oczekiwana wielkość wsparcia z
EFRR
9. Udział środków własnych

Kapitał
własny

Kredyt

Inny (jaki)
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8.3.2.2.Aktualizacja –wzór wniosku zadanie społeczne
Tabela 24.Wzór wniosku do LPR-zadanie społeczne
WNIOSEK O UMIESZCZENIE ZADANIA SPOŁECZNEGO
W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI GMINY BOGUCHWALA
Data wpływu wniosku
Miejsce składania
A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy
1.1. Adres
wnioskodawcy: (kod,
miejscowość, ul, nr lokalu)

1.2.
Dane
telefoniczne,
fax, adres email

1.3. Dane osoby
upoważnionej do
kontaktu (imię, nazwisko,
telefon, e-mail)
2. Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia
jednostki organizacyjne jednostek samorządu
terytorialnego posiadające osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi
szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje
pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz
kościołów i związków wyznaniowych

osoby

prawne

inny … (należy podać jaki?)
2.1.
Inne
instytucje
i podmioty uczestniczące
we wdrażaniu
B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
3. Tytuł projektu
3.1. Lokalizacja projektu
(adres)

3.2.
Przewidywany
termin realizacji

OBSZAR REWITALIZACJI

Termin rozpoczęcia

DOKŁADNY ADRES

Termin zakończenia

4. Opis projektu:
CELE
DZIAŁANIA
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5. Typ projektu (odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych):
działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia
działania dotyczące podniesienia bezpieczeństwa
działania dotyczące walki z patologiami społecznymi
działania dotyczące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu
działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich,
C. FINANSOWANIE PROJEKTU
6. Budżet projektu (w zł);(szacowane
koszty)
7.
Podział
/prognoza/

źródeł

finansowania

Kapitał własny

Dotacja
źródło)

(jakie

Inny (jaki)

9. USPOŁECZNIENIE PROCESU REWITALIZACJI
9.1.Interesariusze w procesie rewitalizacji.
Zgodnie z intencją Ustawodawcy w proces tworzenia polityki lokalnego rozwoju niezbędne jest
włączenie interesariuszy. Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji podkreśla
znaczenie zasady partnerstwa i partycypacji w procesie tworzenia i realizacji/wdrażania programu
rewitalizacji. Program rewitalizacji jest wypracowywany pod nadzorem samorząd gminny przez
szerokie grupy społeczne.
Istotnym elementem jest partycypacja społeczna i poddawanie dyskusji założenia Planu w oparciu
o diagnozę lokalnych problemów:
 społecznych,



gospodarczych,



przestrzenno-funkcjonalnych,



technicznych



środowiskowych.

Prace nad przygotowaniem Planu, bądź jego aktualizacją, jak również wdrażanie (realizacja)
programu oparte są na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze
społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami
pozarządowymi.
Metodą włączenia szerokich grup w tworzenie podstaw rozwoju lokalnego jest partycypacja
społeczna obejmująca:
 przygotowanie,



prowadzenie,



ocenę rewitalizacji.
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Niezbędne jest zapewnienie aktywnego udziału interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo
w konsultacjach społecznych oraz w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji.
Prace projektowe przebiegały przy maksymalnym włączeniu grup interesów. Działania skierowane
zostały na następujące obszary:



poznanie i zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy w zakresie rozwoju lokalnego gminy,



poinformowanie interesariuszy o metodyce tworzenia planów rewitalizacji,



aktywizacja grup interesu celem wytworzenia efektów synergii,



wyposażenie interesariuszy w narzędzia i wiedzę w zakresie celów i przebiegu procesów
rewitalizacji,



inicjowanie, umożliwianie i wspieranie działań służących rozwijaniu dialogu między
interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji,



zapewnienie aktywnego udziału i poczucia współautorstwa programu rewitalizacji ,



wzmacnianie postaw proaktywnych oraz międzyśrodowiskowych inicjatyw na rzecz
wspólnego dobra,



inicjowanie warunków do powstawania oddolnych projektów, które rozwiną społeczne
aspekty rewitalizacji,



wprowadzenie grup interesu w ocenę procesu rewitalizacji.

W procesie rewitalizacji wykorzystywane zostaną bierne i czynne formy konsultacji społecznych.
Formy bierne, a więc takie, w których prowadzona komunikacja jest jednokierunkowa to m.in.
artykuły w informatorach samorządowych oraz krótkie informacje na stronach internetowych
Gminy.
W ramach prac nad powstaniem programu istotnym elementem było zaproszenie przez Burmistrza
do udziału w Zespole ds. Rewitalizacji szerokich grup społecznych.
Podczas całego procesu tworzenia planu użytkowane były następujące kanały komunikacji
z otoczeniem. Kanały komunikacji z grupami interesu:



Informacje na podstronie dot. rewitalizacji na stronie www gminy,



Ogłoszenia w prasie gminnej,



Bezpośrednie rozmowy osobami, które wyraziły chęć uczestnictwa w grupie roboczej,



Zaproszenia bezpośrednie.

9.2. Procedura włączenia interesariuszy w prace projektowe.
9.2.1. Spotkania z interesariuszami
W ramach procesu tworzenia programu przeprowadzone zostały następujące formy uspołeczniania
procesu powstawania LPR-u.
A. SEMINARIUM WPROWADZAJĄCE
W ramach prac nad Programem Rewitalizacji w dniu 24 listopada 2016 r. odbyło się Seminarium
wprowadzające do zagadnienia procesu rewitalizacji.
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Aby dotrzeć do możliwie szerokiej grupy odbiorców przeprowadzono akcję informacyjną
za pomocą mediów standardowych i elektronicznych.
Ogłoszenia i informacje kierowane były oficjalnie w formie ogłoszeń dostępnych publicznie oraz
bezpośrednio do grup interesów – zwłaszcza sołtysów, radnych, przedstawicieli organizacji
pozarządowych, organizacji kościelnych z terenu gminy, przedsiębiorstw, instytucji kultury,
aktywistów społecznych.
Pracownicy Gminy odpowiedzialni za nadzór nad pracami rewitalizacyjnymi w trybie ciągłym
prowadzili korespondencję i przyjmowanie pism od mieszkańców odnośnie programu.
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Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z rewitalizacją zgodnie z poniższym planem:

1. Wprowadzenie do rewitalizacji :
1) podstawy prawne, omówienie projektu Ustawy rewitalizacyjnej,
2) obszary rewitalizacji, jak wybrać obszar rewitalizacji w gminie?
3) czym jest Lokalny Plan Rewitalizacji? co powinien zawierać LPR
2. Program rewitalizacji od A do Z
3. Źródła finansowania działań rewitalizacyjnych
W spotkaniu wzięło udział mieszkańców.
B. WARSZTATY – KONSULTACJE SPOŁECZNE
W ramach prac nad Programem Rewitalizacji w dniu 19 stycznia 2017 r. w ramach konsultacji
społecznych odbyły się warsztaty.

Ogłoszenia i informacje kierowane były oficjalnie w formie ogłoszeń dostępnych publicznie oraz
bezpośrednio do grup interesów – zwłaszcza sołtysów, radnych, przedstawicieli organizacji
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pozarządowych, organizacji kościelnych z terenu gminy, przedsiębiorstw, instytucji kultury,
aktywistów społecznych.
Pracownicy Gminy odpowiedzialni za nadzór nad pracami rewitalizacyjnymi w trybie ciągłym
prowadzili korespondencję i przyjmowanie pism od mieszkańców odnośnie programu.
Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z rewitalizacją zgodnie z poniższym planem:
1. Prezentacja założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała
a) Prezentacja obszarów wyznaczonych do rewitalizacji
b) Wyniki badań ankietowych
2. Wizja, cele strategiczne dla obszarów wyznaczonych do rewitalizacji
4. Zarządzanie Lokalnym Programem Rewitalizacji
W spotkaniu wzięło udział mieszkańców.
W ramach prac nad Programem Rewitalizacji w dniu 30 stycznia 2017 r. ogłoszono nabór
projektów do realizacji w ramach rewitalizacji.

Projekty były zbierane do 8 lutego 2017 r.
C. SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE
W ramach prac nad Programem Rewitalizacji w dniu ……………… 2017 r. w Sali Konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Boguchwale odbyło się Seminarium podsumowujące proces tworzenia
Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguchwała.
Ogłoszenia i informacje kierowane były oficjalnie w formie ogłoszeń dostępnych publicznie oraz
bezpośrednio do grup interesów – zwłaszcza sołtysów, radnych, przedstawicieli organizacji
pozarządowych, organizacji kościelnych z terenu gminy, przedsiębiorstw, instytucji kultury,
aktywistów społecznych.
Pracownicy Gminy odpowiedzialni za nadzór nad pracami rewitalizacyjnymi w trybie ciągłym
prowadzili korespondencję i przyjmowanie pism od mieszkańców odnośnie programu.
Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z rewitalizacją zgodnie z poniższym planem:
1. Prezentacja założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała
a) Wizja, cele strategiczne dla obszarów wyznaczonych do rewitalizacji
b) Zadania inwestycyjne i społeczne w Lokalnym Programie Rewitalizacji
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c) Efekty Rewitalizacji
4. Plan finansowy LPR dla Gminy Boguchwała
5. Harmonogram wdrażania.
W spotkaniu wzięło udział mieszkańców.

9.2.2. Ankiety
W procesie przygotowania planu przeprowadzono badania wśród mieszkańców terenów będących
przedmiotem projektu. W badaniu wzięło udział liczna grupa mieszkańców, którzy wyrazili swoje
zdanie w badanych obszarach problemowych oraz strefie wymagającej rewitalizacji.
Ankieta zamieszczona była na stronie poświęconej rewitalizacji. Była też kierowana bezpośrednio
do interesariuszy społeczności lokalnej w formie papierowej.
Ankiety dostępne były w formie wydruku w Urzędzie Miejskim. Omówienie wyników ankiet
znajduje się w rozdziale dot. wyznaczenia stanu kryzysowego w gminie.

9.2.3. Strona internetowa www
Dla skoncentrowania informacji w zakresie rewitalizacji oraz dla ułatwienia poruszania się po
tematyce rewitalizacji dla interesariuszy została przygotowana strona www jako podstrona głównej
strony Gminy.

http://www.boguchwala.pl/390-menu-glowne/7099-rewitalizacja.html
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Załącznik nr 1:
SZCZEGÓŁOWE KARTY ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW DO REWITALIZACJI

ZADANIA INWESTYCYJNE

1/ZI/2017

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU INWESTYCYJNEGO
w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Boguchwała
na lata 2016-2022
08.02.2017

Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Boguchwale
Ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała

1.1.1.1.1.1

A. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU

1. Tytuł projektu

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania spichlerza w ramach zadania:
„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”

1.1.
Lokalizacja
projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI NA KTÓRYM
ZAPLNOWANO
REALIZACJĘ
ZADANIA

OBSZAR RWITALIZACJI:

ADRES:

Boguchwała

Boguchwała, Pl. Rynek 1

1.2.
Przewidywany
termin
rozpoczęcia i zakończenia prac
1.3. Stopień zaawansowania
prac (analizy, zezwolenia, dok.
techniczna)

Termin rozpoczęcia
2017

Termin zakończenia
2020

Dokumentacja w trakcie opracowania

2. Opis projektu (max. 4000 znaków) - cel projektu, realizacja działań
Proponowany projekt jest kontynuacją działań realizowanych w latach 2013-2014. Projekt realizowany był w ramach
RPO WP (działanie 7.2). Celem ogólnym projektu było ożywienie społeczno-gospodarcze byłego gospodarstwa rolnego
stanowiącego obszar zdegradowany w Boguchwale, polegające na rewitalizacji zespołu zabudowy jako placu
publicznego - tj. rynku miejskiego z obiektami użyteczności publicznej oraz udostępnienie terenu i jego powiązanie z
otoczeniem (utworzenie powiązań komunikacyjnych i przestrzennych oraz widokowych).
Projekt objął kompleksową przebudowę terenu byłego gospodarstwa rolnego. Centralny punkt nowego rynku zabytkowy spichlerz - został poddany remontowi. Oprócz poprawy estetyki zewnętrznej budynku, wykonywane zostały
niezbędne prace konstrukcyjne, m.in.: wymiana dachu, wzmocnienie budynku, wykonanie docieplenia ścian
fundamentowych, montaż stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Wokół budynku powstały zieleńce, a rynek otrzymał
nową nawierzchnię wykonaną z kostki brukowej.
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Cel projektu:

W bieżącym etapie planuje się wykonanie prac wykończeniowych we wszystkich
branżach tj. budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Ze względu na charakter budynku
(zabytek wpisany do rejestru zabytków nieruchomych woj. Podkarpackiego) całość prac
będzie prowadzona pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W ramach rewitalizacji obiektu powstanie atrakcyjne miejsce służące aktywizacji
i integracji społecznej mieszkańców, gdzie planuje się prowadzenie zajęć np. kulturalnych,
sportowych, edukacyjnych. Wyremontowany obiekt będzie mógł być wykorzystany także
do prowadzenia stałej działalności instytucji kultury.

2.1.Oczekiwane rezultaty
Jaki problem społeczny zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu? (proszę zaznaczyć max. 5
odpowiedzi)

x zwiększenie stopnia integracji mieszkańców
 podniesienie poziomu aktywności społecznej mieszkańców
 podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców
x poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży
x poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych osób starszych
x poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
x poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla osób starszych
 aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 aktywizacja zawodowa kobiet (w szczególności młodych matek)

3. Typ projektu:
A. przebudowa,
rozbudowa, modernizacja
i adaptacja obiektów
infrastrukturalnych z
przeznaczeniem na cele
społeczne,

B. budowa, przebudowa,
rozbudowa, modernizacja
i adaptacja obiektów
infrastruktury kultury

D. zagospodarowanie
przestrzeni publicznej na
cele społeczne

E. modernizacje,
renowacje budynków
użyteczności publicznej
poprawiające ich
estetykę zewnętrzną

X

C. działania prowadzące do
ożywienia gospodarczego
rewitalizowanych obszarów

F. modernizacje, renowacje
części wspólnych
wielorodzinnych budynków
mieszkalnych

G.INNE:
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4.Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu


Powierzchnia odnowionych
2
budynków [m ]:

704,15



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:



Powierzchnia
zagospodarowanego obszaru
[ha]:

2,75



Liczba założonych firm [szt.]:

B. FINANSOWANIE PROJEKTU
5. Budżet projektu (w zł);

2 411 217,51

6. Oczekiwana wielkość wsparcia z EFRR

2 049 534,88

6. Udział środków własnych

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)

361 682,63

C. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
7. Nazwa wnioskodawcy

Urząd Miejski w Boguchwale

7.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul, nr
lokalu)

36-040 Boguchwała,
ul. Tkaczowa 134

7.3.
Dane
osoby
upoważnionej do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

8. Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

7.2.
Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

Tel: 178755242
e-mail:
m.darecka@um.boguchwal
a.pl

Małgorzata Darecka, 178755242, m.darecka@um.boguchwala.pl
X

jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
Inne
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WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

2/ZI/2020

w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Boguchwała
na lata 2016-2022
Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Boguchwale
Ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała

A. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
1. Tytuł projektu

Przebudowa Sali widowiskowej w Boguchwale w ramach zadania: „Kompleksowa
rewitalizacja na terenie ROF”

1.1.
Lokalizacja
projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI NA KTÓRYM
ZAPLNOWANO
REALIZACJĘ
ZADANIA

OBSZAR RWITALIZACJI:

ADRES:

Boguchwała – Góra

Boguchwała, ul. Tkaczowa 134 c

1.2.
Przewidywany
termin
rozpoczęcia i zakończenia prac
1.3. Stopień zaawansowania
prac (analizy, zezwolenia, dok.
techniczna)

Termin rozpoczęcia
2017

Termin zakończenia
2020

Opracowana koncepcja przebudowy
Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania

2. Opis projektu (max. 4000 znaków) - cel projektu, realizacja działań

Cel projektu:

Budynek Sali widowiskowej w Boguchwale w latach 70 i 80 XX wieku był wykorzystywany
jako kino. Następnie na początku lat 90 stanowił zaplecze powstającej nowej
samorządowej instytucji kultury. Obecnie stan techniczny budynku nie odpowiada
wymaganiom technicznym wynikającym z przepisów prawa budowlanego jak również
oczekiwaniom mieszkańców Boguchwały.
W ramach rewitalizacji obiektu powstanie obiekt spełniający wszystkie wymagania
techniczne. Planowany jest również montaż modelowej instalacji fotowoltaicznej, która
ma służyć jako instalacja dydaktyczna służąca demonstracji możliwości technicznych
współczesnych rozwiązań w dziedzinie ekologicznego pozyskiwania energii elektrycznej.
Obiekt będzie stanowił atrakcyjne miejsce służące aktywizacji i integracji społecznej
mieszkańców, gdzie planuje się prowadzenie zajęć np. wydarzeń kulturalnych i
edukacyjnych. Wyremontowany obiekt będzie mógł być wykorzystany także do
prowadzenia stałej działalności edukacji rozwojowej i podnoszenia świadomości
społecznej.
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2.1.Oczekiwane rezultaty
Jaki problem społeczny zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu? (proszę zaznaczyć max. 5
odpowiedzi)

X zwiększenie stopnia integracji mieszkańców
 podniesienie poziomu aktywności społecznej mieszkańców
 podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców
x poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży
x poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych osób starszych
 poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
 poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla osób starszych

 aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 aktywizacja zawodowa kobiet (w szczególności młodych matek)

3. Typ projektu:
A. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastrukturalnych
z przeznaczeniem na cele
społeczne,

B. budowa, przebudowa,
rozbudowa, modernizacja
i adaptacja obiektów
infrastruktury kultury

D. zagospodarowanie
przestrzeni publicznej na cele
społeczne

E. modernizacje,
renowacje budynków
użyteczności publicznej
poprawiające ich
estetykę zewnętrzną

X

C. działania prowadzące do
ożywienia gospodarczego
rewitalizowanych obszarów

F. modernizacje, renowacje
części wspólnych
wielorodzinnych budynków
mieszkalnych

G.INNE:

4.Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu


Powierzchnia odnowionych
2
budynków [m ]:

437,10



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:



Powierzchnia zagospodarowanego
obszaru [ha]:

0,32



Liczba założonych firm [szt.]:

B. FINANSOWANIE PROJEKTU
5. Budżet projektu (w zł);

1 787 135,09

6. Oczekiwana wielkość wsparcia z EFRR

1 519 064,82

6. Udział środków własnych

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)

268 070,27
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C. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
7. Nazwa wnioskodawcy

Urząd Miejski w Boguchwale

7.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul, nr
lokalu)

36-040 Boguchwała,
ul. Tkaczowa 134

7.3.
Dane
osoby
upoważnionej do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

8. Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

7.2.
Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

Tel: 178755242
e-mail:
m.darecka@um.boguchwal
a.pl

Małgorzata Darecka, 178755242, m.darecka@um.boguchwala.pl
X

jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
Inne
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3/ZI/2020

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU INWESTYCYJNEGO w Lokalnym Programie
Rewitalizacji Gminy Boguchwała
na lata 2016-2022
02.08.2017

Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Boguchwale
Ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała

1.1.1.1.1.2

A. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU

1. Tytuł projektu

Rozbudowa ul. Akacjowej w Boguchwale

1.1.
Lokalizacja
projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI NA KTÓRYM
ZAPLNOWANO
REALIZACJĘ
ZADANIA

OBSZAR RWITALIZACJI:

ADRES:

Boguchwała - Góra

Działka nr ewidencyjny 1361/1

1.2.
Przewidywany
termin
rozpoczęcia i zakończenia prac
1.3. Stopień zaawansowania
prac (analizy, zezwolenia, dok.
techniczna)

Termin rozpoczęcia
2018

Termin zakończenia
2020

Opracowana faza koncepcyjna

2. Opis projektu (max. 4000 znaków) - cel projektu, realizacja działań

Cel projektu:

Ulica Akacjowa stanowi główną drogę dojazdową do Spichlerza oraz Rynku
w Boguchwale. Obecnie nie posiada ona chodników, a jej szerokość uniemożliwia
rozminięcie się dwóch samochodów. W stanie obecnym nie może spełniać swojej funkcji
w sposób bezpieczny i wymaga przebudowy aby spełniać wymagania klasy D. W ramach
prac planowane jest również odwodnienie pasa drogowego, wykonanie oświetlenia,
wzmocnienie konstrukcji drogi, wykonanie chodnika oraz odpowiednie jej oznakowanie.
W związku z planowanymi imprezami kulturalnymi oraz sportowymi, które będą
odbywały się na Rynku, Spichlerzu oraz boiskach sportowych będzie umożliwiała
bezpieczne dotarcie na ww. imprezy osobom z małymi dziećmi, osobom starszym oraz
niepełnosprawnym, którym obecny stan techniczny drogi uniemożliwia uczestnictwo
w tego typu imprezach. Droga po przebudowie zapewni również skomunikowanie
planowanej w MPZP „Wisłoczysko” kompleksu oświatowo sportowego. Przebudowa
drogi jest projektem komplementarnym w stosunku do projektu rewitalizacji
zabytkowego spichlerza.
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2.1.Oczekiwane rezultaty
Jaki problem społeczny zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu? (proszę zaznaczyć max. 5
odpowiedzi)

x zwiększenie stopnia integracji mieszkańców
 podniesienie poziomu aktywności społecznej mieszkańców
 podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców
x poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży
x poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych osób starszych
x poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
x poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla osób starszych
 aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 aktywizacja zawodowa kobiet (w szczególności młodych matek)

3. Typ projektu:
A. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastrukturalnych
z przeznaczeniem na cele
społeczne,

B. budowa, przebudowa,
rozbudowa, modernizacja
i adaptacja obiektów
infrastruktury kultury

D. zagospodarowanie
przestrzeni publicznej na cele
społeczne

E. modernizacje,
renowacje budynków
użyteczności publicznej
poprawiające ich
estetykę zewnętrzną

X

C. działania prowadzące do
ożywienia gospodarczego
rewitalizowanych obszarów

F. modernizacje, renowacje
części wspólnych
wielorodzinnych budynków
mieszkalnych

G.INNE:

4.Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu


Powierzchnia odnowionych
2
budynków [m ]:

-



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:
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Powierzchnia zagospodarowanego
obszaru [ha]:



0,420

Liczba założonych firm [szt.]:

B. FINANSOWANIE PROJEKTU
5. Budżet projektu (w zł);

990.000,00 zł

6. Oczekiwana wielkość wsparcia z EFRR

841.500,00 zł

6. Udział środków własnych

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)

148.500,00 zł

C. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
7. Nazwa wnioskodawcy

Urząd Miejski w Boguchwale

7.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul, nr
lokalu)

36-040 Boguchwała,
ul. Tkaczowa 134

7.3.
Dane
osoby
upoważnionej do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

8. Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

7.2.
Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

Tel: 178755242
e-mail:
m.darecka@um.boguchwal
a.pl

Małgorzata Darecka, 178755242, m.darecka@um.boguchwala.pl
X

jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
Inne
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4/ZI/2022

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU INWESTYCYJNEGO
w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Boguchwała
na lata 2016-2022

Data wpływu wniosku
Miejsce składania

08.02.2017
Urząd Miejski w Boguchwale
Ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała

1.1.1.1.1.3 A. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
1. Tytuł projektu

"Rewaloryzacja parku podworskiego w Zgłobniu wraz z terenami
sportowo-rekreacyjnymi oraz ścieżką przyrodniczo-historyczną"

1.1. Lokalizacja projektu OBSZAR REWITALIZACJI:
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR Zgłobień
REWITALIZACJI NA KTÓRYM
ZAPLANOWANO REALIZACJĘ
ZADANIA

ADRES: Zgłobień, działki w obrębie
0010 nr: 1005,1006,1007

1.2. Przewidywany termin
Termin rozpoczęcia
rozpoczęcia i zakończenia
2018 r.
prac

Termin zakończenia
2022 r.

1.3. Stopień zaawansowania Wnioskodawca posiada koncepcję zagospodarowania wskazanego
prac (analizy, zezwolenia, terenu w obszarze rewitalizacji autorstwa mgr inż. Barbary Krupy
dok. techniczna)
pracownika
zakładu
architektury
krajobrazu
Uniwersytetu
Rzeszowskiego

2. Opis projektu (max. 4000 znaków) - cel projektu, realizacja działań
Celem projektu jest rewaloryzacja ( odtworzenie i uporządkowanie ) układu przestrzennego na terenie
zabytkowego parku przy Szkole Podstawowej w Zgłobniu i przy zespole dworsko -pałacowym zgodnie z
uwarunkowaniami historycznymi
jak również renaturyzacja dawnych ogrodów zgłobieńskich
wchodzących w skład zespołu parkowo-folwarcznego. Przestrzeń objęta projektem uległa znacznej
degradacji z powodu czynników atmosferycznych i urbanistycznych. W ostatnich kilkudziesięciu latach
nie prowadzono nowych nasadzeń drzewostanu i krzewów a istniejący był poddawany jedynie drobnym
zabiegom pielęgnacyjnym.
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Cel projektu:

Odtworzenie terenu dawnego zabytkowego parku ma na celu zwiększenie atrakcyjności otoczenia i
nadanie mu reprezentatywnego charakteru oraz poprawę jego funkcjonalności. Projekt zakłada
usprawnienie komunikacji , wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni oraz utworzenie nowych miejsc do
rekreacji. W ramach zaplanowanych działań przewidziane jest wprowadzenie alei dojazdowej do
budynku tzw. dawnego dworu zgodnej z uwarunkowaniami historycznymi, budowa pieszych ścieżek w
parku, przeniesienie placu sportowego z frontowej części dworu , utworzenie prostych dojść do miejsc
docelowych jak również budowa przylegających do wskazanego terenu miejsc parkingowych. Projekt
obejmuje także wykonanie na rewaloryzowanym terenie elementów małej architektury tj : altany , lamp
oświetleniowych przy pieszych ścieżkach, ławek , koszy na śmieci oraz tablic informacyjnych
nawiązujących treścią do historii miejsca. Powstała nowa infrastruktura oraz nowe nasadzenia w myśl
założeń projektu determinują okresowe zatrudnienie
( wiosna - jesień ) pracownika do pielęgnacji i
utrzymania terenu.
Ponadto projekt przewiduje również wyznaczenie w miejscowości Zgłobień ścieżki historycznoprzyrodniczej poza wskazanym terenem parku i zespołu dworsko - parkowego . Posłuży to celom
turystyczno-edukacyjnym . Ścieżka historyczno-przyrodnicza mieści się w geodezyjnym obrębie
projektowego podobszaru Zgłobień.
Do opracowania koncepcji projektowej autorstwa B. Krupy wykorzystano : kwerendę materiałów
źródłowych oraz literatury fachowej, fotografię historyczną i współczesną, mapy historyczne i
współczesne, kopię mapy zasadniczej Zgłobnia w skali 1:1000.Ponadto w okresie maj-sierpień 2015r.
przeprowadzono pomiary i badania terenowe. Zrealizowanie projektu wpłynie na podniesienie estetyki
przestrzeni środowiskowej oraz odtworzy stan historyczny terenu . Mieszkańcy Zgłobnia ale także turyści
przebywający okresowo w zrewitalizowanej przestrzeni skorzystają z walorów ekologicznych miejsca.
Lokalna integracja społeczna zyska nowy wymiar poprzez możliwość aktywnego wypoczynku w
odnowionym terenie dostosowanym do współczesnych potrzeb estetycznych. Zarówno dzieci, młodzież
jak i dorośli dzięki boiskom sportowym oraz małej infrastrukturze rekreacyjnej otrzymają możliwość
zdrowego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.
A to z kolei przełoży się na eliminację różnego
rodzaju patologii społecznych wynikających z braku miejsc o charakterze społeczno-kulturalnorozrywkowym w Zgłobniu. Opisywane miejsce objęte programem rewitalizacji Gminy Boguchwała zyska
także walory rekreacyjne, przyczyni się do wypoczynku także dla przebywających tam na co dzień dzieci i
młodzieży szkolnej jak również dla odwiedzających to miejsce mieszkańców wsi i okolic. Zrewitalizowany
obszar w założeniu stanie się miejscem integracji mieszkańców i zwiększy walory promocyjne Zgłobnia a
przez to gminy Boguchwała.

2.1.Oczekiwane rezultaty
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Jaki problem społeczny zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu? (proszę zaznaczyć max. 5
odpowiedzi)

x zwiększenie stopnia integracji mieszkańców
 podniesienie poziomu aktywności społecznej mieszkańców
 podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców
x poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży
x poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych osób starszych
x poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
x poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla osób starszych
 aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 aktywizacja zawodowa kobiet (w szczególności młodych matek)

3. Typ projektu:
A. przebudowa,
rozbudowa,
modernizacja i
adaptacja obiektów
infrastrukturalnych z
przeznaczeniem na cele
społeczne,

----

B. budowa,
przebudowa,
rozbudowa,
modernizacja i
adaptacja obiektów
infrastruktury
kultury

-----

C. działania prowadzące
do ożywienia
gospodarczego
rewitalizowanych
obszarów

-----

D. zagospodarowanie
przestrzeni publicznej
na cele społeczne

TAK

E. modernizacje,
renowacje
budynków
użyteczności
publicznej
poprawiające ich
estetykę zewnętrzną

-----

F. modernizacje,
renowacje części
wspólnych
wielorodzinnych
budynków mieszkalnych

-----

G.INNE:
4.Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu


Powierzchnia odnowionych
budynków [m2]:

-----



Powierzchnia
zagospodarowanego obszaru
[ha]:

2,45 ha



Liczba utworzonych miejsc pracy
[szt.]:

1



Liczba założonych firm [szt.]:

-----
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B. FINANSOWANIE PROJEKTU
5. Budżet projektu (w zł);

800 000 zł.

-----

6. Oczekiwana wielkość wsparcia z EFRR

680 000 zł.

-----

6. Udział środków własnych gminy

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)

120 000 zł.

-----

-----

C. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
7. Nazwa wnioskodawcy

Szkoła Podstawowa w Zgłobniu

7.1. Adres wnioskodawcy: 36-046, Zgłobień, 71
(kod, miejscowość, ul, nr
lokalu)

7.2.
Dane 17 850 65 75,
telefoniczne, fax, sp.zglobien@boguchw
adres e-mail
ala.pl

7.3.
Dane
osoby (imię, nazwisko, telefon, e-mail) Bartłomiej Wisz , 698 088 848,
upoważnionej do kontaktu
bartwisz@gmail.com
8. Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

---

jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
posiadające osobowość prawną

---

instytucje kultury

---

osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i
placówki

---

partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)

---

kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i -związków wyznaniowych
-Inne

X
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Data wpływu wniosku

08.02.2017

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

5/ZI/20

w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Boguchwała
na lata 2016-2022
Miejsce składania

Urząd Miejski w Boguchwale
Ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała

A. Dane dotyczące projektu
1. Tytuł projektu

Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale – Poprawa stanu technicznego
i funkcjonalnego obiektu

1.1.
Lokalizacja
projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI NA KTÓRYM
ZAPLNOWANO
REALIZACJĘ
ZADANIA

OBSZAR RWITALIZACJI:

ADRES:

Boguchwała – Centrum

Boguchwała, ul. Kolejowa 15a

1.2.
Przewidywany
termin
rozpoczęcia i zakończenia prac
1.3. Stopień zaawansowania
prac (analizy, zezwolenia, dok.
techniczna)

Termin rozpoczęcia
2018

Termin zakończenia
2020

Opracowano koncepcję przebudowy

2. Opis projektu (max. 4000 znaków) - cel projektu, realizacja działań
Budynek Domu Kultury w Boguchwale zlokalizowany przy ul. Kolejowej został wybudowany na przełomie lat 80-tych i
90-tych XXw. Powierzchnia zabudowy wynosi 856 m2, natomiast powierzchnia użytkowa 1601 m2. Szerokość i długość
wynoszą odpowiednio: 19,10 i 55,00 m, natomiast maksymalna wysokość budynku to 11,60 m. Znajduje się w miejscu
gdzie do początku lat 50 funkcjonowała cegielnia, która opierała swoją produkcję o lokalne złoża surowca. Do dnia
dzisiejszego można dostrzec ślady po wyrobiskach z których wydobywano glinę. Na części terenu zajętego niegdyś przez
cegielnię funkcjonuje kompleks basenów kąpielowych.
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Cel projektu:

W obecnym stanie technicznym budynek wymaga remontu i modernizacji polegającej na
ociepleniu ścian zewnętrznych oraz wykonaniu elewacji, ponieważ ściany obiektu nie
spełniają wymagań izolacyjności cieplnej przegród o których mowa w Rozporządzeniu
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki” z dnia 5 lipca
2013 r. Wymagany jest również remont dachu, który przecieka, a tym samym powoduje
zalewanie i niszczenie pomieszczeń na najwyższej kondygnacji. Wskazany jest również
remont wnętrza budynku, które nie jest w stanie spełniać w sposób prawidłowy
i bezpieczny swoich podstawowych funkcji, ponieważ ulegało ono okresowym zalaniom
oraz zużyło się podczas użytkowanie obiektu. Dodać należy , że w budynku funkcjonuje
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej włączona w Krajowy System RatowniczoGaśniczy. Po rewitalizacji obiektu powstanie atrakcyjne miejsce służące aktywizacji i
integracji społecznej mieszkańców, gdzie planuje się prowadzenie zajęć np. kulturalnych
sportowych czy edukacyjnych jak również zapewni w pełni funkcjonalna bazę dla
jednostki OSP.

2.1.Oczekiwane rezultaty
Jaki problem społeczny zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu? (proszę zaznaczyć max. 5
odpowiedzi)

x zwiększenie stopnia integracji mieszkańców
 podniesienie poziomu aktywności społecznej mieszkańców
 podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców
x poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży
x poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych osób starszych
x poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
x poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla osób starszych
 aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 aktywizacja zawodowa kobiet (w szczególności młodych matek)

3. Typ projektu:
A. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastrukturalnych
z przeznaczeniem na cele
społeczne,

B. budowa, przebudowa,
rozbudowa, modernizacja
i adaptacja obiektów
infrastruktury kultury

X

C. działania prowadzące do
ożywienia gospodarczego
rewitalizowanych obszarów
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D. zagospodarowanie
przestrzeni publicznej na cele
społeczne

E. modernizacje,
renowacje budynków
użyteczności publicznej
poprawiające ich
estetykę zewnętrzną

F. modernizacje, renowacje
części wspólnych
wielorodzinnych budynków
mieszkalnych

G.INNE:

4.Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu


Powierzchnia odnowionych
2
budynków [m ]:

856,00



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:



Powierzchnia zagospodarowanego
obszaru [ha]:

0,3658



Liczba założonych firm [szt.]:

B. FINANSOWANIE PROJEKTU
5. Budżet projektu (w zł);

1.800.000,00 zł

6. Oczekiwana wielkość wsparcia z EFRR

1.530.000,00 zł

6. Udział środków własnych

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)

270.000,00 zł

C. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
7. Nazwa wnioskodawcy

Urząd Miejski w Boguchwale

7.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul, nr
lokalu)

36-040 Boguchwała,
ul. Tkaczowa 134

7.3.
Dane
osoby
upoważnionej do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

8. Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

7.2.
Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

Tel: 178755242
e-mail:
m.darecka@um.boguchwal
a.pl

Małgorzata Darecka, 178755242, m.darecka@um.boguchwala.pl
X

jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
Inne
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Data wpływu wniosku

08.02.2017

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU INWESTYCYJNEGO
w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Boguchwała
na lata 2016-2022

6/ZI/2018

Miejsce składania

Urząd Miejski w Boguchwale
Ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała

A. Dane dotyczące projektu
1. Tytuł projektu

„Ocalić od zapomnienia”

1.1.
Lokalizacja
projektu PROSZĘ
WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI NA
KTÓRYM
ZAPLNOWANO
REALIZACJĘ
ZADANIA

OBSZAR REWITALIZACJI:

ADRES: 36-040 Boguchwała,

Podobszar 1-Boguchwała ,

działka 760/24

1.2. Przewidywany
termin rozpoczęcia
i zakończenia prac
1.3.
Stopień
zaawansowania
prac
(analizy,
zezwolenia, dok.
techniczna)

Termin rozpoczęcia
4 maja 2017r

Termin zakończenia
31 sierpnia 2018r

Wykonano przyłącz energii elektrycznej
nr R1-144/2005 umowa U-2701250444.
Wykonano ogrodzenie. Wykonano inwentaryzację pomieszczeń z rysunkami.. Wykonano
izolację pionową na elewacji południowej i zabezpieczenie przeciw wilgociowe. Usunięto
zalegające w pomieszczeniach śmiecie. Zabezpieczono koronę komina po-cegielnianego.
Umowa przedwstępna użyczenia budynku dla stowarzyszenia na okres 10 lat z możliwością
podnajmu i jej przedłużenia. Złożony wniosek bezrobotnego o dofinansowanie na podjęcie
działalności.

2. Opis projektu (max. 4000 znaków) - cel projektu, realizacja działań
Celem projektu jest zintegrowanie mieszkańców Boguchwały i doprowadzenie do współdziałania mieszkańców
zainteresowanych swoją własną historią. Drugim celem jest poprawa estetyki budynku w otoczeniu istniejącego
kąpieliska.
Ten cel zostanie osiągnięty poprzez dokonanie remontu i adaptację budynku dawnego biura cegielni z
otoczeniem. Poprawą jego bryły od strony wschodniej. Budynek będzie przeznaczony na galerię fotografii
związanej z lokalną historią i na czasowe ekspozycje. W jednym z pomieszczeń zostanie przygotowana tradycyjna
ciemnia fotograficzna i pracownia do prowadzenia zajęć koła fotograficznego dla młodzieży szkół, w ramach,
koła zainteresowań , klubu lub zajęć dodatkowych. Stowarzyszenie zatrudni instruktora fotografii - reaktywacja
dawnego Klubu „Czas B” prowadzonego w latach 80-tych w Domu Kultury „Zapel”. Wraca moda na wykonywanie
tradycyjnej fotografii srebrowej i tak zwanych „technik szlachetnych”(solaryzacja , izohelia, sepia). Ponadto
jedno z pomieszczeń na zapleczu będzie przeznaczone na pracownię do renowacji mebli. Znajdzie w nim
zatrudnienie osoba bezrobotna z terenu Miasta i Gminy Boguchwała, która skorzysta z dofinansowania z U.P. na
podjęcie działalności gospodarczej. Działania będą polegać na uzupełnieniu i wymianie pokrycia dachowego,
wykonaniu posadzek i renowacji tynków. Wstawieniu stolarki otworów okiennych, parapetów i drzwi.
Wykonaniu instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej gazowej i grzewczej wraz z kotłem piecem.
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Cel projektu:

Wykonaniu renowacji komina. Wykonaniu przyłączy wody , kanalizacji i gazu. Wyposażeniu
lokali w meble oraz wyposażenie ciemni fotograficznej. Wyposażeniu pracowni do renowacji
mebli. Ułożeniu kostki brukowej w otoczeniu budynku i tablic reklamowych.
Harmonogram prac:
Poprawa bryły budynku od strony wschodniej - 40.000,Remont pokrycia dachowego – 20.000,- maj 2017
Uzupełnienie stolarki otworowej – 15.000,- maj 2017
Podłączenie wody

8.000,- lipiec 2017

Podłączenie kanalizacji ogólnospławnej i burzowej 10.000,- lipiec 2017
Renowacja tynków wewnętrznych- 5.000,- sierpień 2017
Wykonanie instalacji wewnętrznych 18.000- sierpień 2017
Wykonanie posadzek 12.000- wrzesień 2017
Zamontowanie rusztowania do renowacji komina 60.000,Renowacja komina 80,000,- Październik-listopad 2017
Renowacja elewacji 20.000,- kwiecień 2018
Ułożenie kostki brukowej 20.000- maj 2018
Wyposażenia ciemni fotograficznej 10.000,- czerwiec 2018
Meble klubowe i wyposażenie audio 12.000- lipiec 2018
Przygotowanie pracowni renowacji mebli 8.000,- sierpień 2018
Inne prace nie wymienione powyżej 10.000,-

2.1.Oczekiwane rezultaty

Jaki problem społeczny zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu? (proszę zaznaczyć max. 5
odpowiedzi)

 zwiększenie stopnia integracji mieszkańców X
 podniesienie poziomu aktywności społecznej mieszkańców X
 podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców X
 poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży X

3. Typ projektu:
A. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastrukturalnych
z przeznaczeniem na cele
społeczne,

B. budowa, przebudowa,
rozbudowa, modernizacja
i adaptacja obiektów
infrastruktury kultury

C. działania prowadzące do
ożywienia gospodarczego
rewitalizowanych obszarów

X
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D. zagospodarowanie
przestrzeni publicznej na cele
społeczne

E. modernizacje,
renowacje budynków
użyteczności publicznej
poprawiające ich
estetykę zewnętrzną

F. modernizacje, renowacje
części wspólnych
wielorodzinnych budynków
mieszkalnych

G.INNE:

4.Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu


Powierzchnia odnowionych
2
budynków [m ]:

270m2



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:

3



Powierzchnia zagospodarowanego
obszaru [ha]:

654m2



Liczba założonych firm [szt.]:

1

B. FINANSOWANIE PROJEKTU
5. Budżet projektu (w zł);

328,000,-

6. Oczekiwana wielkość wsparcia z EFRR

299.000,-

6. Udział środków własnych

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)

29.000,-

-

-

C. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
7. Nazwa wnioskodawcy

„Pamięć
i
Tożsamość”
-Stowarzyszenie
stowarzyszenie w organizacji.

Edukacyjno-Historyczne-

7.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul, nr
lokalu)

36-040 Boguchwała,

Tel. 698 644 533,

7.3. Dane osoby upoważnionej
do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail) Jarosław Angerman, 698 644 533,
biuro@solarheat.pl

8. Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

ul. Kopernika 75

7.2. Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

fax. (17) 8714 959,
biuro@solarheat.pl

jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)

x

kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
Inne
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WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

7/ZI/2020

w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Boguchwała
na lata 2016-2022
08.02.21017

Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Boguchwale
Ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała

A. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
1. Tytuł projektu

Przebudowa Domu Ludowego w Woli Zgłobieńskiej

1.1.
Lokalizacja
projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI NA KTÓRYM
ZAPLNOWANO
REALIZACJĘ
ZADANIA

OBSZAR RWITALIZACJI:

ADRES:

Wola Zgłobieńska

Wola Zgłobieńska 141

1.2.
Przewidywany
termin
rozpoczęcia i zakończenia prac
1.3. Stopień zaawansowania
prac (analizy, zezwolenia, dok.
techniczna)

Termin rozpoczęcia
2018

Termin zakończenia
2020

Opracowany projekt budowlany dotyczący rozbudowy DL na poziomie piętra budynku
o pomieszczenie DL i magazyn, parter budynku zostanie przebudowany na
pomieszczenia oddziału przedszkolnego

2. Opis projektu (max. 4000 znaków) - cel projektu, realizacja działań

Cel projektu:

Budynek Domu Ludowego w Woli Zgłobieńskiej to budynek dwukondygnacyjny, o
konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 347 m 2.
Obecnie pomieszczenia w budynku wykorzystywane są przez Lokalny Ośrodek Kultury
"Wspólnota", jednostkę OSP oraz przez lokalne stowarzyszenia i grupy nieformalne. Na
parterze budynku znajdują się pomieszczenia po byłym Ośrodku Zdrowia. W ramach
przebudowy zostaną one zagospodarowane na potrzeby oddziałów przedszkolnych. Po
przeprowadzeniu prac budowlanych obiekt oprócz dotychczasowej funkcji – kulturalnej,
remizy OSP, będzie stanowić miejsce zorganizowania edukacji przedszkolnej. Budowa
przedszkola dla około 50 dzieci przyczyni się do podniesienie jakości i efektywności
kształcenia elementarnego oraz poprawi dostępność do infrastruktury edukacji
przedszkolnej, co ma istotne znaczenie dla rodziców poszukujących pracy.
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2.1.Oczekiwane rezultaty
Jaki problem społeczny zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu? (proszę zaznaczyć max. 5
odpowiedzi)

 zwiększenie stopnia integracji mieszkańców
 podniesienie poziomu aktywności społecznej mieszkańców
 podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców
x poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży
 poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych osób starszych
x poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla osób starszych
 aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 aktywizacja zawodowa kobiet (w szczególności młodych matek)

3. Typ projektu:
A. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastrukturalnych
z przeznaczeniem na cele
społeczne,

B. budowa, przebudowa,
rozbudowa, modernizacja
i adaptacja obiektów
infrastruktury kultury

D. zagospodarowanie
przestrzeni publicznej na cele
społeczne

E. modernizacje,
renowacje budynków
użyteczności publicznej
poprawiające ich
estetykę zewnętrzną

X

C. działania prowadzące do
ożywienia gospodarczego
rewitalizowanych obszarów

F. modernizacje, renowacje
części wspólnych
wielorodzinnych budynków
mieszkalnych

G.INNE:

4.Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu


Powierzchnia odnowionych
2
budynków [m ]:

347,00



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:



Powierzchnia zagospodarowanego
obszaru [ha]:

0,2800



Liczba założonych firm [szt.]:

5

B. FINANSOWANIE PROJEKTU
5. Budżet projektu (w zł);

616.831,71 zł
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6. Oczekiwana wielkość wsparcia z EFRR

524.306,95 zł

6. Udział środków własnych

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)

92.524,76 zł

C. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
7. Nazwa wnioskodawcy

Urząd Miejski w Boguchwale

7.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul, nr
lokalu)

36-040 Boguchwała,
ul. Tkaczowa 134

7.3.
Dane
osoby
upoważnionej do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

8. Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

7.2.
Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

Tel: 178755242
e-mail:
m.darecka@um.boguchwala.pl

Małgorzata Darecka, 178755242, m.darecka@um.boguchwala.pl
X

jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
Inne
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WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

8/ZI/2020

w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Boguchwała
na lata 2016-2022
08.02.2017

Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Boguchwale
Ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała

A. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
1. Tytuł projektu

Przebudowa Domu Ludowego w Zarzeczu

1.1.
Lokalizacja
projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI NA KTÓRYM
ZAPLNOWANO
REALIZACJĘ
ZADANIA

OBSZAR RWITALIZACJI:

ADRES:

Zarzecze

Zarzecze 128

1.2.
Przewidywany
termin
rozpoczęcia i zakończenia prac
1.3. Stopień zaawansowania
prac (analizy, zezwolenia, dok.
techniczna)

Termin rozpoczęcia
2018

Termin zakończenia
2020

Opracowano koncepcję przebudowy

2. Opis projektu (max. 4000 znaków) - cel projektu, realizacja działań

Cel projektu:

Budynek Domu Ludowego w Zarzeczu to budynek trzykondygnacyjny, wybudowany
w 1980r. o konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi
337 m2, natomiast powierzchnia użytkowa to 496,39 m2. W ramach prac remontowych
przewiduje się przebudowę stropów drewnianych, likwidację piwnic, przeniesienie
kotłowni z pomieszczenia piwnicy na parter oraz przebudowę konstrukcji dachu wraz
z obniżeniem budynku o nieużytkowe poddasze. Nowo powstałe lub przebudowane
pomieszczenia będą spełniać potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Lokalnego
Ośrodka Kultury. Po przeprowadzenie prac remontowych obiekt będzie stanowić
atrakcyjne miejsce służące aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców oraz będzie
stanowić miejsce aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W Domu
Ludowym w Zarzeczu planuje się prowadzenie zajęć kulturalnych i edukacyjnych.
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2.1.Oczekiwane rezultaty
Jaki problem społeczny zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu? (proszę zaznaczyć max. 5
odpowiedzi)

x zwiększenie stopnia integracji mieszkańców
 podniesienie poziomu aktywności społecznej mieszkańców
 podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców
x poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży
x poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych osób starszych
x poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
x poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla osób starszych
 aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 aktywizacja zawodowa kobiet (w szczególności młodych matek)

3. Typ projektu:
A. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastrukturalnych
z przeznaczeniem na cele
społeczne,

B. budowa, przebudowa,
rozbudowa, modernizacja
i adaptacja obiektów
infrastruktury kultury

D. zagospodarowanie
przestrzeni publicznej na cele
społeczne

E. modernizacje,
renowacje budynków
użyteczności publicznej
poprawiające ich
estetykę zewnętrzną

X

C. działania prowadzące do
ożywienia gospodarczego
rewitalizowanych obszarów

F. modernizacje, renowacje
części wspólnych
wielorodzinnych budynków
mieszkalnych

G.INNE:

4.Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu


Powierzchnia odnowionych
2
budynków [m ]:

337,00



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:



Powierzchnia zagospodarowanego
obszaru [ha]:

0,080



Liczba założonych firm [szt.]:

B. FINANSOWANIE PROJEKTU
5. Budżet projektu (w zł);

980.000,00 zł
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6. Oczekiwana wielkość wsparcia z EFRR

833.000,00 zł

6a. Udział środków własnych

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)

147.000,00 zł

C. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
7. Nazwa wnioskodawcy

Urząd Miejski w Boguchwale

7.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul, nr
lokalu)

36-040 Boguchwała,
ul. Tkaczowa 134

7.3.
Dane
osoby
upoważnionej do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

8. Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

7.2.
Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

Tel: 178755242
e-mail:
m.darecka@um.boguchwal
a.pl

Małgorzata Darecka, 178755242, m.darecka@um.boguchwala.pl
X

jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
Inne
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WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

9/ZI/2019

w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Boguchwała
na lata 2016-2022
08.02.2017

Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Boguchwale
Ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała

A. Dane DOTYCZĄCE PROJEKTU
1. Tytuł projektu

Przebudowa Domu Kultury i zagospodarowanie terenu wokół budynku
w miejscowości Zgłobień

1.1.
Lokalizacja
projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI NA KTÓRYM
ZAPLNOWANO
REALIZACJĘ
ZADANIA

OBSZAR RWITALIZACJI:

ADRES:

Zgłobień

Zgłobień 77

1.2.
Przewidywany
termin
rozpoczęcia i zakończenia prac

Termin rozpoczęcia
2017

1.3. Stopień zaawansowania
prac (analizy, zezwolenia, dok.
techniczna)

Termin zakończenia
2019

Program funkcjonalno-użytkowy
Projekt w trakcie opracowania

2. Opis projektu (max. 4000 znaków) - cel projektu, realizacja działań
Dom Kultury w Zgłobniu jest jedynym miejscem, gdzie mieszkańcy mają możliwość spotykania
organizowania między innymi imprez integracyjno – towarzyskich.

się i

W Domu Kultury znajdują się: Lokalny Ośrodek Kultury ,,Wspólnota”, Stowarzyszenie Kultury i Nowoczesności
Wielu Pokoleń, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, MOPS, Zakład Fryzjerski i Kosmetyczny,
Ekspozytura Banku Spółdzielczego.
Przebudowa budynku domu kultury:
- wykorzystanie pomieszczeń pod świetlice integracyjną (wielopokoleniową )
- dostosowanie obiektu dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez wybudowanie
windy zewnętrznej
- docieplenie budynku i dachu, wymiana okien – przyczyni się to do zmniejszenia strat
cieplnych podczas ogrzewania
- poprawa estetyki zewnętrznej
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- wymiana instalacji elektryczno-energetycznych
- zastąpienie oświetlenia standardowego oświetleniem energooszczędnym –
lampy ledowe
- wymiana przewodów elektrycznych – przystosowanie pomieszczeń pod wynajem dla
nowych firm oraz w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników budynku
- zagospodarowanie dachu budynku w celu wybudowania kolektorów fotowoltaicznych
- dobudowanie pomieszczenia z przeznaczeniem pod remizę strażacką dla OSP (obecna
remiza jest za mała na nowoczesne uzbrojenie sprzętowe (samochody gaśnicze
Cel projektu:
Przebudowa budynku
dostosowanie dla osób
niepełnosprawnych
i starszych osób .
Zagospodarowanie terenu
w celu zwiększenia
aktywności fizycznej
i integracji społecznej

Zagospodarowanie terenu wokół budynku:
- nowa nawierzchnia brukowa z kostki ekologicznej, która absorbuje CO2
- utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców - ławeczki
parkowe,
zorganizowanie miejsca do gier integracyjnych ( stoły szachowe, stoły do
tenisa, brydża)
- przygotowanie terenu pod targowisko i udostępnienie go miejscowym
rolnikom
Zabezpieczenie skarpy od strony drogi powiatowej Nr 1391 R - koszami
kamiennymi i zasadzeniem krzewów .
Przebudowanie Domu Kultury i terenu wokół budynku stworzy większą szansę
na nowych inwestorów oraz będzie atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców,
zdecydowanie wpłynie to na lepszą integrację społeczną.

2.1.Oczekiwane rezultaty
Jaki problem społeczny zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu? (proszę zaznaczyć max.
5 odpowiedzi)

x zwiększenie stopnia integracji mieszkańców
 podniesienie poziomu aktywności społecznej mieszkańców
 podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców
x poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży
x poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych osób starszych
x poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
x poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla osób starszych
 aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
x aktywizacja zawodowa kobiet (w szczególności młodych matek)
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3. Typ projektu:
A. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastrukturalnych
z przeznaczeniem na cele
społeczne,

B. budowa, przebudowa,
rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastruktury
kultury

D. zagospodarowanie
przestrzeni publicznej na cele
społeczne

E. modernizacje,
renowacje budynków
użyteczności publicznej
poprawiające ich
estetykę zewnętrzną

C. działania prowadzące do
ożywienia gospodarczego
rewitalizowanych obszarów

x

F. modernizacje, renowacje
części wspólnych
wielorodzinnych budynków
mieszkalnych

G.INNE:

4.Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu


Powierzchnia odnowionych
2
budynków [m ]:

667m2



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:

5



Powierzchnia zagospodarowanego
obszaru [ha]:

0,26



Liczba założonych firm [szt.]:

3

B. FINANSOWANIE PROJEKTU
5. Budżet projektu (w zł);

1 000 000 zł

6. Oczekiwana wielkość wsparcia z EFRR

900 000 zł

6. Udział środków własnych

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)

100 000,00 zł

C. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
7. Nazwa wnioskodawcy

Łukasz Hudzik Sołtys Sołectwa Zgłobień

7.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul, nr
lokalu)

36-046 Zgłobień 39

7.3.
Dane
osoby
upoważnionej do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

8. Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

7.2.
Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

Tel; 609-067-871
e-mail: lhudzik@vp.pl

jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
Inne

x
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Miejsce składania

Urząd Miejski w Boguchwale
Ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała

Data wpływu wniosku

08.02.2017

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

10/ZI/2018

w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Boguchwała
na lata 2016-2022

A. DANE dotyczące PROJEKTU
1. Tytuł projektu

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF –
Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w lokalnym Ośrodku
Kultury w Niechobrzu oraz rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Niechobrzu

1.1.
Lokalizacja
projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI NA KTÓRYM
ZAPLNOWANO
REALIZACJĘ
ZADANIA

OBSZAR RWITALIZACJI:

ADRES:

Niechobrz

Niechobrz 924 c

1.2.
Przewidywany
termin
rozpoczęcia i zakończenia prac
1.3. Stopień zaawansowania
prac (analizy, zezwolenia, dok.
techniczna)

36-047 Niechobrz

Termin rozpoczęcia
2016

Termin zakończenia
2018

Opracowano dokumentację techniczną
Uzyskano pozwolenie na budowę

2. Opis projektu (max. 4000 znaków) - cel projektu, realizacja działań
Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w
Niechobrzu. Obiekt zlokalizowany jest przy drodze gminnej i powiatowej oraz posiada bezpośrednie z nich zjazdy. Jest to
budynek o prostej bryle, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o wymiarach ok. 30,74 m x 11,46 m i wysokości
10,79 m w kalenicy. Powierzchnia zabudowy wynosi 329,16 m2 natomiast kubatura stanowi 2828,79 m3.
Roboty związane z przebudową polegać będą między innymi na: robotach demontażowych ścianek działowych i ścian
zewnętrznych w niezbędnym zakresie, robotach demontażowych istniejących w budynku instalacji: elektrycznej i
sanitarnej oraz wykonaniu nowych instalacji: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, klimatyzacji,
centralnego ogrzewania, ppoż. , robotach wzmacniających układ konstrukcyjny, robotach rozbiórkowych okładzin
ściennych i posadzek oraz wykonaniu nowych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, robotach wykończeniowych.
Budynek podlega termomodernizacji.

str. 111

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 (LPR)

Cel projektu:

Rozbudowa związana będzie z wykończeniem garaży dla wozów bojowych OSP. Są to nowe
pomieszczenia bezpośrednio połączone z budynkiem podlegającym przebudowie. Wymiary
garaży: 12,92 m x 11,70 m i wysokości 6,50 m. Roboty polegać będą na: wykonaniu posadzki,
wykonaniu instalacji elektrycznej oraz wodociągowej, wykonaniu odciągu spalin, montażu
stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu tynków, gładzi, powłok malarskich, wykonaniu
pokrycia dachowego, wykonaniu elewacji.
Przebudowa i rozbudowa obiektu pozwoli dostosować go do realizacji nowych funkcji
kulturalnych inspirowanych dziedzictwem kulturowym oraz poprawi warunki funkcjonowania
OSP. Dotychczasowe pomieszczenia nie spełniały warunków do prowadzenia w nich w/w
działalności w planowanym zakresie. Planuje się w ramach niniejszej inwestycji utworzenie
punktu informacji kulturalno- turystyczne, w którym znajdzie się miejsce na prezentację
istniejącego dziedzictwa kulturowego miejscowości.
Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Niechobrzu, które powstanie w ramach
zintegrowanego projektu będzie miało za zadanie min. upowszechnianie w atrakcyjny sposób
wiedzy na ten temat dziedzictwa kulturowego, informując o całym obszarze ROF (punkty
informacji). Produkty programowe, które będą efektem projektu zakładają min. organizację
szeregu imprez nawiązujących do w/w tematyki. Niniejszy projekt ma na celu min. budowanie
świadomości lokalnego społeczeństwa, a przez to rozwijanie turystyki kulturowo- przyrodniczej,
opartej na poznawaniu przez turystę twórców, artystów i kuchni, uczestniczenia w
charakterystycznych dla danego miejsca imprezach (tzw. slow tourism ).

2.1.Oczekiwane rezultaty
Jaki problem społeczny zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu? (proszę zaznaczyć max. 5
odpowiedzi)

x zwiększenie stopnia integracji mieszkańców
 podniesienie poziomu aktywności społecznej mieszkańców
 podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców
x poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży
x poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych osób starszych
x poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
x poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla osób starszych
 aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 aktywizacja zawodowa kobiet (w szczególności młodych matek)

3. Typ projektu:
A. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastrukturalnych
z przeznaczeniem na cele
społeczne,

X

B. budowa, przebudowa,
rozbudowa, modernizacja
i adaptacja obiektów
infrastruktury kultury

X

C. działania prowadzące do
ożywienia gospodarczego
rewitalizowanych obszarów

str. 112

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 (LPR)

D. zagospodarowanie
przestrzeni publicznej na cele
społeczne

E. modernizacje,
renowacje budynków
użyteczności publicznej
poprawiające ich
estetykę zewnętrzną

F. modernizacje, renowacje
części wspólnych
wielorodzinnych budynków
mieszkalnych

G.INNE:

4.Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu


Powierzchnia odnowionych
2
budynków [m ]:



Powierzchnia zagospodarowanego
obszaru [ha]:

619,44



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:



Liczba założonych firm [szt.]:

B. FINANSOWANIE PROJEKTU
5. Budżet projektu (w zł);

1.920.170,15 zł

6. Oczekiwana wielkość wsparcia z EFRR

1.009.999,99 zł

6. Udział środków własnych

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)

910.170,16zł

C. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
7. Nazwa wnioskodawcy

Urząd Miejski w Boguchwale

7.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul, nr
lokalu)

36-040 Boguchwała,
ul. Tkaczowa 134

7.3.
Dane
osoby
upoważnionej do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

8. Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

7.2.
Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

Tel: 178755242
e-mail:
m.darecka@um.boguchwal
a.pl

Małgorzata Darecka, 178755242, m.darecka@um.boguchwala.pl
X

jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
Inne
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ZADANIA SPOŁECZNE

1/ZS/2017

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU SPOŁECZNEGO
W Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Boguchwała
na lata 2016-2022
08.02.2017

Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Boguchwale
Ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała

A. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
1. Tytuł projektu

AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW GMINY BOGUCHWAŁA

1.1.
Lokalizacja
projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI NA KTÓRYM
ZAPLNOWANO
REALIZACJĘ
ZADANIA

OBSZAR
RWITALIZACJI:
Boguchwała (miasto w gminie
miejsko-wiejskiej)

1.2. Przewidywany termin
rozpoczęcia i zakończenia prac

Termin rozpoczęcia

ADRES: Miasto i Gmina Boguchwała

Boguchwała (obszar wiejski w
gminie miejsko-wiejskiej)

2016.10

Termin zakończenia
2017.12

2. Opis projektu (max. 4000 znaków) - cel projektu, realizacja działań
Celem głównym projektu jest aktywna integracja 30 osób (27K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym zmierzająca do poprawy ich zdolności do zatrudnienia poprzez zastosowanie dostępnych narzędzi w
zakresie integracji społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej, zawodowej
i doprowadzenie do aktywizacji społeczno - zatrudnieniowej 60% uczestników w tym do zatrudnienia 23%
uczestników do 31.12.2017 r. W ramach projektu przewidziano wsparcie dla 30 uczestników oraz ich rodzin.
Każdy uczestnik skorzysta z wsparcia o charakterze społecznym, edukacyjnym i prozdrowotnym. Uczestnicy
zakwalifikowani do III profilu zrealizują PAiI. Wsparcie otrzymają również rodziny uczestników ze względu na
nierozerwalny charakter czynników wpływających na wzrost aktywności społeczno-zawodowej z sytuacją
rodzinną. W ramach projektu będzie funkcjonowała świetlica rodzinna z szerokim zakresem wsparcia zarówno dla
rodziców jak i dzieci. Całość zadań zrealizowana zostanie przez Klub Integracji Społecznej działający jako
wyodrębniona jednostka organizacyjna MOPS w Boguchwale
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Zadania realizowane w ramach projektu:
1. Określenie ścieżki reintegracji
- Przygotowanie i przeprowadzenie testów psycholog
- Diagnoza sytuacji życiowej i zdrowotnej
- Diagnoza sytuacji zawodowej
2.Realizacja ścieżki integracji poza PAiI
- Life coaching-dla całych rodzin
- Warsztaty rozwoju osób.
- Samopomocowe Grupy Wsparcia (
- Kurs podstaw obsługi komputera
- Kurs kreacji wizerunku
- Usługi prozdrowotne
3. Wsparcie społeczne rodzin
- Terapia psychologiczna rodzinna (12 rodzin )
- Pomoc prawna dla rodzin (8 rodzin )
- AR - integracja społeczna poprzez dostęp do kultury - bilety wstępu do kina/teatru
- AR - integracja społeczna poprzez dostęp do sportu - bilety wstępu na basen/siłownię/fitness
4. Wsparcie w ramach PAI

2.1. Typ projektu (odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych):
x

działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia
działania dotyczące podniesienia bezpieczeństwa

x

działania dotyczące walki z patologiami społecznymi
działania dotyczące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu

x

działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich,
INNE -Jakie?:

B. FINANSOWANIE PROJEKTU
3 Budżet projektu (w zł);

485 432,00 zł

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Kapitał własny

DOTACJA

24 565,60 zł

460 866,40 zł

Inny (jaki)

C. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
5. Nazwa wnioskodawcy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale
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5.1. Adres wnioskodawcy: (kod,
miejscowość, ul, nr lokalu)

Ulica:
Doktora
Tkaczowa 134
Kod pocztowy: 36-040
Boguchwała

5.3. Dane osoby upoważnionej do
kontaktu

5.2. Dane
telefoniczne,
fax, adres email

17 87-55-260
mops@boguchwala.pl

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)
Andżelika Nowak
tel.17 8755260
a.nowak@mops.boguchwala.pl

6. Typ
beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

x

jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
Inne
6.1.Czy projekt będzie
realizowany we
współpracy z
partnerem/ami? (jeśli
tak, proszę ich
wskazać)

Nie
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2/ZS/2018

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU SPOŁECZNEGO
W Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Boguchwała
na lata 2016-2022
08.02.2017

Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Boguchwale
Ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała

A. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
1. Tytuł projektu

Wsparcie dla rodzin z dziećmi w Gminie Boguchwała

1.1.
Lokalizacja
projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI NA KTÓRYM
ZAPLNOWANO
REALIZACJĘ
ZADANIA

OBSZAR
RWITALIZACJI:
Boguchwała (miasto w gminie
miejsko-wiejskiej)

1.2.
Przewidywany
termin
rozpoczęcia i zakończenia prac

Termin rozpoczęcia

ADRES: Miasto i Gmina Boguchwała

Boguchwała (obszar wiejski w
gminie miejsko-wiejskiej)

2017.02

Termin zakończenia
2018.01

2. Opis projektu (max. 4000 znaków) - cel projektu, realizacja działań
Celem głównym projektu jest poprawa zaradności i zdolności w przezwyciężaniu różnego rodzaju trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych 30 rodzin (40 rodziców w tym 25K) zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie dostępnych narzędzi w zakresie wsparcia psychiczno emocjonalnego, opiekuńczego, doradztwa, mediacji wychowawczej, motywująco - aktywizującego oraz przez
utworzenie i funkcjonujących miejsc świadczenia usług społecznych w formie pracy podwórkowej do 31.12.2018 r
Zadania realizowane w ramach projektu:
1.Przygotowanie planu pracy z rodziną i wsparcie dla całych rodzin
-Sporządzenie planu pracy z rodziną
-Praca asystenta rodziny
-Terapia psych. Rodzinna
-Zajęcia terapeutyczne wyjazdowe połączone z terapią psych.
-Zasiłki celowe
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2.Wsparcie dla rodziców
-Warsztaty umiejętności wychowawczych
-Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne w zakresie problemu alkoholowego
-Warsztaty zdrowego stylu życia w tym warsztaty kulinarne
-Samopomocowe Grupy Wsparcia
3. Wsparcie w formie pracy placówki opiekuńczej
- Zajęcia z bajkoterapii
- Warsztaty plastyczno-techniczne
- Gimnastyka korekcyjna
- Zajęcia psychokorekcyjne z dziećmi agresywnymi z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą
- Zajęcia logopedyczne
- Korepetycje dla dzieci

2.1. Typ projektu (odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych):
działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia
działania dotyczące podniesienia bezpieczeństwa
X

działania dotyczące walki z patologiami społecznymi

X

działania dotyczące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu
działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich,
INNE -Jakie?:

B. FINANSOWANIE PROJEKTU
3 Budżet projektu (w zł);

617 925,00 zł

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Kapitał własny

DOTACJA

37 980,00 zł

597 945,00 zł

Inny (jaki)

C. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
5. Nazwa wnioskodawcy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale

5.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul, nr
lokalu)

Ulica: Doktora Tkaczowa 134

5.3. Dane osoby
upoważnionej do
kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

Kod pocztowy: 36-040 Boguchwała

5.2. Dane
telefoniczne,
fax, adres email

17 87-55-260
mops@boguchwala.pl

Andżelika Nowak
tel.17 8755260
a.nowak@mops.boguchwala.pl

6. Typ

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

x
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beneficjenta

jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
Inne

6.1.Czy projekt będzie realizowany we współpracy z
partnerem/ami? (jeśli tak, proszę ich wskazać)

Nie
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3/ZS/2018

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU SPOŁECZNEGO
W Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Boguchwała
na lata 2016-2022
08.02.2017

Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Boguchwale
Ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała

A. DANE DOTYCZĄCE projektu
1. Tytuł projektu

Rozwój usług opiekuńczych w gminie Boguchwała

1.1.
Lokalizacja
projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI NA KTÓRYM
ZAPLNOWANO
REALIZACJĘ
ZADANIA

OBSZAR
RWITALIZACJI:
Boguchwała (miasto w gminie
miejsko-wiejskiej)

1.2.
Przewidywany
termin
rozpoczęcia i zakończenia prac

Termin rozpoczęcia

ADRES:
Miasto i Gmina Boguchwała

Boguchwała (obszar wiejski w
gminie miejsko-wiejskiej)

2017.04

Termin zakończenia
2018.12

2. Opis projektu (max. 4000 znaków) - cel projektu, realizacja działań
Celem głównym projektu jest rozwój usług opiekuńczych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym z tytułu niesamodzielności zamieszkujących Gminę Boguchwała dzięki objęciu usługami opiekuńczymi
w miejscu zamieszkania 20 osób niesamodzielnych z racji wieku, stanu zdrowia lub niepełnosprawności do
31.12.2018
Zadania realizowane w ramach projektu:
1.Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zakwalifikowanych do projektu odbywać się będzie w miejscu
zamieszkania ze względu na problemy w przemieszczaniu się , orientacji w terenie itp. Usługa opiekuńcza będzie
świadczona przez osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikację do wykonywania tego zawodu. Usługi
opiekuńcze - obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez
lekarza pielęgnację, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem oraz pomoc w codziennych
czynnościach życiowych i gospodarczych.
2. Świadczenie usług rehabilitacyjnych.
Świadczenie usług rehabilitacyjnych odbywa się w ramach świadczenia usług o charakterze specjalistycznym przez
osoby posiadające kwalifikacje w zakresie rehabilitacji medycznej i fizjoterapii. Pomoc w rehabilitacji fizycznej i
usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu będzie świadczona zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z
zakresu rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii.
Powyższe usługi zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny i środowiska lokalnego, a gdy to nie jest możliwe,
gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz
umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

2.1. Typ projektu (odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych):
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działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia
działania dotyczące podniesienia bezpieczeństwa
działania dotyczące walki z patologiami społecznymi
X

działania dotyczące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu
działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich,
INNE -Jakie?:

B. FINANSOWANIE PROJEKTU
3 Budżet projektu (w zł);

870 000,00 zł

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Kapitał własny

DOTACJA

43 497,00 zł

826 503,00 zł

Inny (jaki)

C. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
5.
Nazwa
wnioskodawcy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale

5.1.
Adres
wnioskodawcy: (kod,
miejscowość, ul, nr
lokalu)

Ulica: Doktora Tkaczowa 134

5.3. Dane osoby
upoważnionej do
kontaktu

Andżelika Nowak tel.17 8755260

6. Typ
beneficjenta

Kod pocztowy: 36-040 Boguchwała

5.2. Dane
telefoniczne,
fax, adres email

17 87-55-260
mops@boguchwala.pl

a.nowak@mops.boguchwala.pl

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

x

jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
Inne
6.1.Czy projekt będzie realizowany we współpracy z
partnerem/ami? (jeśli tak, proszę ich wskazać)

Nie
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4/ZS/2018

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU SPOŁECZNEGO
W Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Boguchwała
na lata 2016-2022
08.02.2017

Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Boguchwale
Ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała

A. Dane DOTYCZĄCE PROJEKTU
1. Tytuł projektu

„ EDUKACJA -REWELACJA”

1.1. Lokalizacja projektu PROSZĘ
WSKAZAĆ
OBSZAR
REWITALIZACJI NA KTÓRYM
ZAPLNOWANO
REALIZACJĘ
ZADANIA

OBSZAR RWITALIZACJI:

1.2.
Przewidywany
termin
rozpoczęcia i zakończenia prac

ADRES: 36-047 NIECHOBRZ 278

NIECHOBRZ

Termin rozpoczęcia
1.10.2017

Termin zakończenia
31.12.2018

2. Opis projektu (max. 4000 znaków) - cel projektu, realizacja działań
Lokalny Ośrodek kultury „RAZEM” w Niechobrzu ( skrót LOK) jest instytucją upowszechniania kultury wśród
mieszkańców Niechobrza ( gmina Boguchwała miejsko- wiejska woj. podkarpackie). Do zakresu jego działań należy
min. Przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, zaspokajanie potrzeb kulturalnych
mieszkańców gminy, propagowanie kształcenia przez całe życie.
Założenie projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej Niechobrza w zakresie kształcenia przez całe życie poprzez
aktywizację na płaszczyźnie zintegrowanej poprzez pomoc w opiece i wychowaniu dzieci organizując zajęcia
edukacji prozdrowotnej, proekologicznej i artystycznej dzieci oraz ich rodziców. Projekt ma charakter inicjatywy
oddolnej gdyż pomysł jego realizacji był kilkakrotnie przedstawiany przez grupę rodziców, którzy przyprowadzają
swoje dzieci na zajęcia zorganizowane przez LOK. Rodzice widzą wielką potrzebę edukacji siebie samych jak i dzieci
głównie z zakresu zasad zdrowego odżywiania dzieci, pracy z dziećmi, możliwości znajdowania wspólnych tematów
i rozwijania zdolności artystycznych. Projekt , poprzez organizację wspólnych zajęć wzmocni relacje miedzy
rodzicami i dziećmi.
Podczas projektu będą realizowane następujące zadania:
1.

Edukacja z zakresu zdrowego żywienia dla dzieci i rodziców - nabycie podstawowych zasad z zakresu
zdrowego żywienia, piramida żywności, kaloryczność , dobór diety dla dziecka i dorosłego, Podczas
projektu przewidziane są również zajęcia praktyczne z przygotowań dań zdrowych ( sałatki, potrawy z ryb
surówki, koktajle itp.)Uczestnicy będą sami mogli moderować zajęcia i podpowiadać przepisy natomiast
nad całością warsztatów czuwał będzie trener. Na potrzebę realizacji zadania niezbędny jest zakup
akcesoriów kuchennych i sprzętu, który będzie wykorzystywany do realizacji projektu. Do przygotowania
potraw niezbędny będzie zakup artykułów spożywczych, z których uczestnicy będą przygotowywali
zdrowe posiłki. Zadanie będzie rozłożone na 24 spotkania po 1,5 godziny W zajęciach weźmie udział 30
rodziców oraz 30 dzieci. Uczestnicy wspólnie opracują broszurę z przepisami na zdrowe potrawy. Zadanie
przyczyni się do podniesienia poziomy wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zdrowego żywienia
wśród uczestników projektu.
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2.

Edukacja artystyczna i proekologiczna dla dzieci i rodziców- wspólne zajęcia dzieci z rodzicami będą uczyć
przez zabawę i spędzanie czasu z dziećmi, ćwiczenie nawyków uczenia się i poznawania zagadnień
artystycznych. Zajęcia artystyczne będą skoncentrowane na wyzwalaniu aktywności twórczej dzieci przez
malarstwo, rysunek, gry grupowe, zabawy edukacyjne z rodzicami. Zajęci z dużym akcentem na ekologięukazanie zależności stanu środowiska od oddziaływania człowieka, rozwijanie wrażliwości na potrzeby
środowiska. W zajęciach artystycznych będą wykorzystywane m.in. surowce wtórne. Zajęcia mają za
zadanie wspomagania procesu rozwoju dzieci, wyzwalać z różnych emocjonalnych problemów przy
aktywnym udziale rodziców. Zajęcia te mają szczególne znaczenie w wieku wczesnoszkolnym, gdyż
rozwijają kreatywność, uaktywniają wyobraźnię, wzbogacają język, wpływają znacząco na poziom
sprawności grafomotorycznej i psychoruchowej, budując poczucie własnej wartości. Zajęcia te uczą
spędzania wolnego czasu w sposób kreatywny, budują więź z rodzicami, zapobiegają problemom
edukacyjno – wychowawczym. Rodzice będą mogli kreować własne pomysły i wskazówki na przykładach
dobrych praktyk w budowaniu więzi i wychowaniu pociech. Zajęcia będą prowadzone przez trenera.
Zadanie będzie rozłożone na 24 spotkania po 1,5 godziny W zajęciach weźmie udział 30 rodziców oraz 30
dzieci. Zadanie przyczyni się do rozwoju młodych talentów artystycznych , oraz podniesienia poziomu
wiedzy i umiejętności rodziców
i dzieci w zakresie ekologii, zabawy , wspólnych zajęć , zabaw i
rozwijania talentów z własnym dzieckiem.

dzieci
x

działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich,

B. FINANSOWANIE PROJEKTU
3 Budżet projektu (w zł);

32 000

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Kapitał własny

DOTACJA

Inny (jaki)

4 800,00

27 200,00

-

C. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
5. Nazwa wnioskodawcy
5.1.
Adres
wnioskodawcy:
miejscowość, ul, nr lokalu)

5.3. Dane osoby upoważnionej do
kontaktu
6. Typ
beneficjenta

(kod,

36-047 Niechobrz
278

5.2. Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

Tel.17-85-00-992
anna.wolska3@wp.pl

Anna Wolska Tel. 530-863-656
Anna.wolska3@ wp.pl

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury

x

Inne
6.1.Czy projekt będzie realizowany we współpracy z
partnerem/ami? (jeśli tak, proszę ich wskazać)
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5/ZS/2018

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU SPOŁECZNEGO
W Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Boguchwała
na lata 2016-2022
07.02.2017

Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Boguchwale
Ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała

A. Dane DOTYCZĄCE PROJEKTU
1. Tytuł projektu

„Tradycyjnie lokalni - nowocześnie kulturalni”

1.1. Lokalizacja projektu PROSZĘ
WSKAZAĆ
OBSZAR
REWITALIZACJI NA KTÓRYM
ZAPLNOWANO
REALIZACJĘ
ZADANIA

OBSZAR RWITALIZACJI:
Zgłobień

1.2.
Przewidywany
termin
rozpoczęcia i zakończenia prac

Termin rozpoczęcia
01.11.2017 r.

ADRES: Dom Ludowy 36-046 Zgłobień

Zgłobień 77

Termin zakończenia
01.04.2018 r.

2. Opis projektu (max. 4000 znaków) - cel projektu, realizacja działań
Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu (skrót LOK) jest instytucją upowszechniania kultury wśród
mieszkańców Zgłobnia (gmina miejsko-wiejska woj. podkarpackie). Do zakresu jego działań należy min.
Przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, zaspokajanie potrzeb kulturalnych
mieszkańców sołectwa. Z przeprowadzonych rozmów wśród mieszkańców wiemy, że istnieje wyraźna potrzeba
organizowania warsztatów różnopokoleniowych. Projekt będzie miał charakter ogólnej aktywizacji ze szczególnym
naciskiem na postawy społeczne i obywatelskie. Przeprowadzimy warsztaty fotograficzne z nakręceniem krótkiego
filmu, który w przekrojowy sposób uświadomi mieszkańcom sołectwa jak obecnie żyje się w środowisku wiejskim,
jak ta wieś się zmienia i jaki wpływ na migracja ludności z miast na ówczesny obraz wsi, jakie tradycje są nadal
ważne dla mieszkańców, a jakie się zatarły. Projekt ma podnieść poziom aktywności lokalnej, ma wspomóc
integrację społeczności wiejskiej, a dzięki przeprowadzonym warsztatom ma podnieść poziom wiedzy z zakresu
fotografii, kreowania wizerunku, autoprezentacji, zdrowego żywienia, nowoczesnej i tradycyjnej kuchni. Ma też na
celu włączenie w nurt spraw kulturalno-społecznych coraz większą grupę ludzi młodych i starszych oraz dzieci.
Projekt stanie się okazją do sprawdzenia poziomu swojej aktywności w praktyce dzięki zaplanowanym zadaniom z
zakresu fotografii, autoprezentacji i kulinariów. Zorganizujemy otwarte wydarzenia zaczerpnięte z tradycji i
obyczajowości regionu „Wróżby i zwyczaje andrzejkowe”, w których weźmie udział około 100 osób. Obrzędy i
zwyczajowość cieszą się wielowiekową tradycją, często przekazywana z ojca na syna. Ciągły wzrost komercjalizmu,
techniki, postępu i nowoczesności sprawiły, że tradycje i obrzędy zostały zagrożone, w naturalny sposób zacierają
się i zostają zapomniane.
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Młodzi ludzie lekceważąco podchodzą do spraw obrzędów i tradycji przez co Lokalną Ośrodek Kultury czuję
nieodpartą potrzebę wzięcia sprawy we własne ręce. Nie chcemy bezczynnie i biernie oczekiwać aż ktoś zauważy
problem i postanowi go rozwiązać, chcemy sami organizować działania w swoich miejscowościach, dopingować i
wspierać władzę sama samorządowe. Problem, który często się przejawia to zdrowy styl życia, świadomy wybór
zdrowych produktów i zdrowego odżywiania się, edukacji pro-zdrowotnej oraz umiejętności gotowania
tradycyjnych i nowoczesnych potraw regionalnych. Przeprowadzone zostaną warsztaty z zakresu zdrowego
żywienia dla dzieci i rodziców. Podczas projektu przewidziane są zajęcia praktyczne, na których uczestnicy
przygotują zdrowe dania oparte na dobranej piramidzie żywności. Tematyka zajęć oparta zostanie na
podpowiedziach uczestników i ich zapotrzebowaniu. Do przeprowadzenia warsztatów potrzebny będzie zakup
akcesoriów kuchennych, niezbędnych produktów do przygotowania potraw. Warsztaty poprowadzi trener. W
warsztatach weźmie udział 50 osób. W ramach warsztatów przeprowadzonych zostanie 20 spotkań po półtorej
godziny. Ponadto powstanie film pod tytułem „Przekrój”, który poruszy tematykę związaną z obecną
rzeczywistością ludzi mieszkających na wsi. Mieszkańcy będą mogli zabrać swój głos i wyrazić opinię na temat
różnych dziedzin życia kulturalnego, obywatelskiego i społecznego. Zorganizujemy wyjazdowe warsztaty
wielokulturowe, które pozwolą uczestnikom otworzyć się na kulturę i tradycję innych miejscowości oraz regionów
Polski. Działania o tej tematyce wsparte działaniami promocyjnymi i upowszechniającymi powinny przyciągnąć
zakładaną liczbę mieszkańców i zintegrować blokiem warsztatu społeczność lokalną oraz obudzić drzemiące zmysły
kulturalno-obyczajowe. Adresatem działań będzie młodzież, dzieci oraz osoby dorosłe. Projekt niesie za sobą
wielkie korzyści i możliwości, pobudzi społeczność dla aktywnego udziału w warsztatach zarówno stacjonarnych jak
i wyjazdowych.

2.1. Typ projektu (odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych):
x

działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich,
INNE -Jakie?:

B. FINANSOWANIE PROJEKTU
3 Budżet projektu (w zł);

35.000 zł

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Kapitał własny

DOTACJA

5.250 zł

29.750 zł

Inny (jaki)

C. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
5. Nazwa wnioskodawcy

Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu

5.1.
Adres
wnioskodawcy:
(kod,
miejscowość,
ul,
nr
lokalu)

36-046 Zgłobień
Zgłobień 77

5.3. Dane osoby
upoważnionej do
kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail) Małgorzata Kot
tel. 530359650
m.kot@lok.boguchwala.pl

6. Typ
beneficjenta

5.2. Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

17 87 16 192

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury

x
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6/ZS/2019

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU SPOŁECZNEGO
W Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Boguchwała
na lata 2016-2022

Data wpływu wniosku

Miejsce składania

07.02.2017

Urząd Miejski w Boguchwale
Ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała

A. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
1. Tytuł projektu

„ MIĘDZYPOKOLENIOWE WARSZTATY TANECZNE , GIMNASTYCZNE I ZDROWEGO
ŻYWIENIA”

1.1. Lokalizacja projektu PROSZĘ
WSKAZAĆ
OBSZAR
REWITALIZACJI NA KTÓRYM
ZAPLNOWANO
REALIZACJĘ
ZADANIA

OBSZAR RWITALIZACJI:

ADRES: ZARZECZE 128

ZARZECZE

36-040 BOGUCHWAŁA

1.2.
Przewidywany
termin
rozpoczęcia i zakończenia prac

Termin rozpoczęcia
1.10.2018

Termin zakończenia
31.12.2019

2. Opis projektu (max. 4000 znaków) - cel projektu, realizacja działań
Lokalny Ośrodek kultury „RAZEM” w Niechobrzu ( skrót LOK) jest instytucją upowszechniania kultury wśród
mieszkańców Niechobrz, Mogielnicy, Lutoryża i Zarzecza ( gmina Boguchwała miejsko- wiejska woj. podkarpackie).
Właśnie w Zarzeczu nasza instytucja posiada Filialny Ośrodek Kultury. Do zakresu jego działań należy min.
Przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, zaspokajanie potrzeb kulturalnych
mieszkańców gminy, propagowanie kształcenia przez całe życie.
Założenie projektu jest zorganizowanie warsztatów międzypokoleniowych dotyczących tańca, gimnastyki oraz
zdrowego żywienia. Zorganizowanie tego typu warsztatów pozytywnie wpłynie na lokalną społeczność, dialog
międzypokoleniowy, podczas których różne pokolenia spotkają się ze sobą w przestrzeni tańca, pięknej muzyki,
wspólnej zabawy. Projekt kierujemy do babć, dziadków z wnuczkami, matek, ojców z dziećmi i do każdego kto tylko
jest zainteresowany tą formą spędzania wolnego czasu. W projekcie wezmą udział 60 osób poniżej 26 roku życia
oraz powyżej 50 roku życia.
1.

Międzypokoleniowe warsztaty taneczne - to forma terapii i środek antydepresyjny, dlatego jest formą
aktywności fizycznej i spędzania wolnego czasu. Jest lekiem przedłużającym młodość wśród osób
starszych. Tańczyć może każdy bez względu na wiek. Poprawia samopoczucie i jest sposobem na
uwolnienie się od codziennych napięć. To także odskocznia od szarej codzienności - nawiązywanie
kontaktów towarzyskich również z młodszym pokoleniem. Zajęcia odbywać się pod okiem trenera. W
ramach zadania zostanie zorganizowane 12 spotkań, podczas których uczestnicy zapoznają się z
podstawowymi krokami popularnych tańców.

2.

Warsztaty gimnastyczne - w ramach warsztatów uczestnicy poznają różne techniki: medytacje,
kontrolowanie oddechu przez odpowiednie ćwiczenia, yogę. Warsztaty skierowane są do osób w każdym
wieku, będą łączyć młodych ze starszymi, łączyć pokolenia, pozwolą na nawiązanie wzajemnych więzi.
Gimnastyka pomaga w wyładowaniu stresu i zapewnia zdrowy sposób czynnego wypoczynku, pomaga w
dotlenieniu organizmu i zrzucenia zbędnych kalorii. Może być również cennym sposobem rehabilitacji.
Zajęcia poprowadzi trener. W ramach zadania planujemy zorganizowanie 12 godzinnych spotkań.
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3.

Warsztaty z zakresu zdrowego żywienia - uczestnicy zapoznają się z praktyczną stroną zdrowego
odżywiania. Wszystkie składniki odżywcze są również ważne i niedobór jednego z nich powoduje
zaburzenia funkcjonowania organizmu. Zapotrzebowanie na poszczególne składniki pożywienia jest
bardzo różne, zależy od płci, wieku, aktywności zawodowej, trybu życia, rodzaju wykonywanej pracy, itd.
Zalety dobrego odżywiania to : każdego dnia więcej energii i uśmiechu, dobre samopoczucie, dobra
aktywność umysłowa i równowaga emocjonalna, dobra kondycja, większa odporność na stres i choroby.
Na potrzebę realizacji zadania niezbędny jest zakup akcesoriów kuchennych i sprzętu, który będzie
wykorzystywany do realizacji projektu. Do przygotowania potraw niezbędny będzie zakup artykułów
spożywczych, z których uczestnicy będą przygotowywali zdrowe posiłki. Zadanie będzie rozłożone na 18
spotkania po 1,5 godziny. Uczestnicy wspólnie opracują broszurę z przepisami na zdrowe potrawy.
Zadanie przyczyni się do podniesienia poziomy wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zdrowego
żywienia wśród uczestników projektu.
Realizacja projektu przyczyni się do integracji międzypokoleniowej , dzięki której młodzi ludzie poniżej 26
roku życia i powyżej 50 roku życia będą mogli wspólnie spędzić czas, odprężyć się i wymienić swoje
wspólne doświadczenia życiowe. Umożliwi również nawiązanie przyjaźni i nauczy wzajemnego szacunku a
przede wszystkim pozwoli zerwać z obecnie panującym przekonaniem, że „ młodzi” i „ starzy” nie potrafią
ze sobą rozmawiać i wspólnie spędzać wolnego czasu.

Typ projektu:
działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia
działania dotyczące podniesienia bezpieczeństwa
działania dotyczące walki z patologiami społecznymi
działania dotyczące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu
x

działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich,
INNE -Jakie?:

B. FINANSOWANIE PROJEKTU
3 Budżet projektu (w zł);

20 000,00 zł

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Kapitał własny

DOTACJA

Inny (jaki)

3 000,00

17 000,00

-

C. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
5. Nazwa wnioskodawcy
5.1. Adres
wnioskodawcy: (kod,
miejscowość, ul, nr lokalu)

36-047 Niechobrz 278

5.2.
Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

Tel.17-85-00-992
anna.wolska3@wp.
pl
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5.3. Dane osoby
upoważnionej do
kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)
Anna Wolska
Tel. 530-863-656
Anna.wolska3@ wp.pl

6. Typ
beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury

x

osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
Inne
6.1.Czy projekt będzie
realizowany
we
współpracy
z
partnerem/ami? (jeśli tak,
proszę ich wskazać)
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