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0. WSTĘP 

Niniejszy dokument stanowi kompleksową strategię niwelowania deficytów społecznych, a 

także deficytów gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych 

w obszarze rewitalizacji Gminy Nowe Brzesko. Proces jego opracowywania prowadzony był w 

zgodzie z zasadami określonymi w Ustawie z dn. 9 października 2015 roku o rewitalizacji 

(Ustawa) oraz Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 

- 2020, przyjętymi w lipcu 2015 roku przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a zmienionymi 

dn. 2 sierpnia 2016 roku decyzją Ministra Rozwoju (Wytyczne). 

Zgodnie z Ustawą: 

OBSZAR ZDEGRADOWANY to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z 

powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, 

ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także 

niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym. Ponadto w obszarze tym 

występuje przynajmniej jeden z deficytów: gospodarczy, środowiskowy, przestrzenno-

funkcjonalny lub techniczny. 

OBSZAR REWITALIZACJI wyznaczony jest, jako całość lub część obszaru 

zdegradowanego, przy czym nie może on obejmować obszaru większego niż 20% 

powierzchni gminy, na którym zamieszkuje więcej niż 30% mieszkańców gminy. 

Niezamieszkałe tereny poprzemysłowe, w tym poportowe i powydobywcze, tereny 

powojskowe albo pokolejowe mogą wejść w skład obszaru rewitalizacji jedynie w przypadku, 

gdy zaplanowane działania będą przeciwdziałały deficytom społecznym. 

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji wyznaczone zostały na bazie: 

 Analiz prowadzonych na etapie opracowywania Diagnozy Społecznej gminy (załącznik 1 

do Programu). 

 Konsultacji społecznych, prowadzonych zgodnie z postanowieniami Ustawy, w formie 

spotkania konsultacyjnego z grupą przedstawicielską (przedsiębiorcy) oraz otwartego 

spotkania z mieszkańcami, a także korespondencji przesyłanej drogą tradycyjną i 

elektroniczną. 

KONSULTACJE SPOŁECZNE I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA 

Poniżej przedstawiono ogólny zarys przebiegu konsultacji społecznych. W trakcie spotkań 

poświęconych pierwszemu etapowi rewitalizacji, tj. wyznaczaniu obszaru zdegradowanego i 

obszaru rewitalizacji uwzględniono również dyskusję nad proponowanymi kierunkami 

rewitalizacji. Zebrano pierwsze wnioski odnośnie projektów rewitalizacyjnych oraz wskazano 

sposób zgłaszania następnych.  
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Tabela 1. HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI - 

ETAP I 

I ETAP KONSULTACJI (WSKAZANIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I REWITALIZACJI) 

TERMIN MIEJSCE OPIS 
25.11.2016 Nowe Brzesko Opublikowanie informacji o rozpoczęciu konsultacji społecznych 

projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Nowe Brzesko. 
Wraz z informacją załączono: 

 Projekt uchwały, 

 Mapy ze wskazanymi obszarami (treść mapy zasadniczej, 

skala 1:5000), 
 Diagnozę Społeczną stanowiącą podstawę do wskazania 

obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, 

 Formularz konsultacyjny w wersji edytowalnej do 

zgłaszania uwag. 

7.12.2016 Nowe Brzesko Otwarte spotkanie z mieszkańcami odbyło się Miejsko-Gminnym 
Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku. Spotkanie, w 

którym oprócz mieszkańców uczestniczyli radni Rady Miejskiej i 
dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy, rozpoczęła 

prezentacja multimedialna, w której przedstawiono ogólne 

założenia rewitalizacji i wyniki Diagnozy Społecznej. 
 

PREZENTACJA:  
 Przedstawienie deficytów społecznych, gospodarczych, 

środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i 

technicznych, zdiagnozowanych w poszczególnych 
sołectwach gminy i w mieście, 

 Przedstawienie i uzasadnienie proponowanego obszaru 

zdegradowanego i rewitalizacji, 

 Dyskusja o zasadności wyznaczenia obszarów 

zdegradowanego i rewitalizacji w proponowanym kształcie, 
 Przedstawienie proponowanych kierunków rewitalizacji, 

 Dyskusja na temat proponowanych kierunków rewitalizacji, 

 Informacja o sposobie przesyłania uwag do kształtu 

obszaru zdegradowanego i rewitalizacji (prezentacja 

formularza konsultacyjnego). 
W trakcie spotkania zgłoszono uwagi odnośnie opisu w Diagnozie 

Społecznej części dot. "edukacji". Przedstawiciele szkoły w Nowym 

Brzesku wskazali, że statystyka nie w pełni odzwierciedla wyniki 
poszczególnych uczniów w konkretnych sołectwach; zasadniczo 

należy uznać, że uczniowie z miasta Nowe Brzesko uzyskują lepsze 
wyniki niż uczniowie z pozostałych sołectw np. Rudna Dolnego lub 

Przybysławic. Na uwagi te powołano się w pogłębionej analizie 
obszaru rewitalizacji. 

Kolejną ważną uwagą był fakt, iż w obszarze rewitalizacji nie 

uwzględniono miejscowości Śmiłowice, zwłaszcza w kontekście 
występujących tam terenów osuwiskowych. 

Ostatecznie, nie włączono wskazanego terenu do obszaru 
rewitalizacji. Wynika to z faktu, iż w obecnym rozumieniu, 

rewitalizacja ma charakter społeczny. Istnieje możliwość 

pozyskiwania środków europejskich na zabezpieczanie terenów 
osuwiskowych, jednak środki te nie są powiązane z działaniami 

rewitalizacyjnymi.       

19.12.2016 Spotkania z 

grupą 

Spotkanie zostało zorganizowane z myślą o przedsiębiorcach, 

chociaż pozostali mieszkańcy i interesariusze również mogli 
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przedstawicielską 
(przedsiębiorcy) 

uczestniczyć.  
Spełniło ono 2 zasadnicze funkcje: 

 Pozwoliło przedstawić przedsiębiorcom główne założenia 

rewitalizacji, zwłaszcza w kontekście pozyskiwania środków 
z osi 11. RPO WM na lata 2014 - 2020. 

 Pozwoliło pozyskać opinie odnośnie dalszych kierunków 

działania.  
Przedstawiono opinie na temat możliwości aktywizacji na rynku 

pracy osób bezrobotnych - zdaniem uczestników potrzebne są 

programy poszerzania kwalifikacji, przy czym należy skupić się na 
kwalifikowaniu do konkretnych zawodów i usług technicznych (np. 

kierowca, pracownik/ pracownica zakładu kosmetycznego itd.).  
Na pytanie czy należy tworzyć warunki np. do nauki 

programowania komputerowego, tworzenia grafiki komputerowej, 

obsługi programów, odpowiedziano, że tak, ale z myślą o dzieciach 
i młodzieży.     

FORMALNY KONIEC KONSULTACJI 

28.12.2016  Konsultacje, zgodnie z Ustawą z dn. 9 października 2015 r. o 
rewitalizacji zakończyło podsumowanie z konsultacji, opublikowane 

m.in. na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Nowym Brzesku. 

  

Gminny Program Rewitalizacji obejmuje okres lat 2016 - 2023, co wynika z zakresu 

czasowego bieżącej perspektywy finansowej UE. Struktura dokumentu jest zgodna z art. 15 

Ustawy. 

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, podobnie jak proces wyznaczania obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zakłada aktywny udział interesariuszy rewitalizacji w 

tworzeniu i konsultowaniu dokumentu. 

Poniżej przedstawiono harmonogram konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Tabela 2. HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI - 
ETAP II 

II ETAP KONSULTAJI (OPRACOWANIE GPR)  

TERMIN MIEJSCE OPIS 

27.02.2017 Link- 
konsultacje 

Publikacja informacji o rozpoczęciu konsultacji społecznych 
projektu GPR. 
Do informacji o rozpoczęciu konsultacji dołączono: 

 Projekt konsultowanego dokumentu, 
 Diagnozę Służącą Wyznaczeniu Obszaru 

Zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i 
Gminy,  

 Formularz konsultacyjny w wersji edytowalnej, wraz 
z informacją o dostępności formularza w wersji 
papierowej w Urzędzie Miejskim.  

7.03.2017 Nowe Brzesko Spotkanie konsultacyjne prowadził przedstawiciel 
Wykonawcy dokumentacji - projektu Gminnego Programu 
Rewitalizacji.  
Spotkanie przebiegło zgodnie z następującym 
scenariuszem: 

 Przywitanie mieszkańców, 
 Przedstawienie głównych założeń rewitalizacji, 

https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,1295626,burmistrz-gminy-i-miasta-nowe-brzesko-zawiadamia-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-p.html
https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,1295626,burmistrz-gminy-i-miasta-nowe-brzesko-zawiadamia-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-p.html
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 Przedstawienie deficytów społecznych, 
gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-
funkcjonalnych i technicznych, zdiagnozowanych w 
poszczególnych podobszarach rewitalizacji,  

 Przedstawienie celów GPR i głównych projektów 
rewitalizacyjnych i dyskusja nad każdym projektem, 

 Informacja o sposobie przesyłania uwag do GPR.  
Spotkania prowadzone było w języku zrozumiałym, z 
wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.  
Najważniejsze punkty dyskusji: 
W czasie dyskusji ujawniła się potrzeba uwzględnienia 
kolejnego projektu rewitalizacyjnego, zlokalizowanego w 
Sierosławicach. Zgłoszony projekt dotyczył 
zagospodarowania budynku byłej szkoły. Proponowany 
zakres - dostosowanie do potrzeb placówki przedszkolnej 
oraz świetlicy / miejsca spotkań mieszkańców.   

15.03.2017 Nowe Brzesko W czasie dyskusji, przedsiębiorcy pytali przede wszystkim o 
możliwości pozyskiwania środków na rozwój firm, przy czym 
proponowane działania najczęściej nie wpisywały się w 
zakres rewitalizacji. Zgłoszono potrzebę rozwoju oferty 
szkoleń zawodowych dla mieszkańców, przy czym powinny 
one dotyczyć nie tylko osób bezrobotnych, ale też 
zatrudnionych.  
W związku z ujawnionymi potrzebami zdecydowano o 
rozszerzeniu zapisów zamieszczonych na liście pozostałych 
dopuszczalnych projektów rewitalizacyjnych. Stąd zapis, 
zamieszczony w podrozdziale 4.4 Gminnego Programu 
Rewitalizacji. 
Za projekty rewitalizacyjne, tzn. takie, bez których 
kompleksowa rewitalizacja wskazanych obszarów nie może 
się udać, uznano: 
... 
... 

 Projekty (zwłaszcza projekty miękkie), których 
celem będzie poprawa kwalifikacji zawodowych osób 
bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem, przy 
czym rozumieć przez to należy zarówno działania 
realizowane przez Gminę i jej jednostki 
organizacyjne, jak i przez sektor prywatny i 
społeczny (firmy, organizacje pozarządowe, 
spółdzielnie socjalne itd.). 

11.04.2017 Link- 
konsultacje 

Konsultacje społeczne formalnie zakończyła publikacja 
odpowiedniego podsumowania na stronie BIP Urzędu 
Miejskiego w Nowym Brzesku. 

  

https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko
https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko
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1. POGŁĘBIONA ANALIZA OBSZARU REWITALIZACJI 

Obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji wyznaczone zostały Uchwałą Nr 

XXIII/134/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016 r.  

Obszar rewitalizacji podzielony został na 4 podobszary: 

 Podobszar I - Przybysławice 

 Podobszar II - Rudno Dolne 

 Podobszar III - Sierosławice 

 Podobszar IV - Hebdów 

Łącznie obszar rewitalizacji zajmuje 288 ha, co stanowi 5,3% powierzchni gminy. 

Zamieszkiwany jest przez 879 osób, co stanowi 15,4% populacji gminy. 

Tabela 3. PARAMETRY TERYTORIALNO-LUDNOŚCIOWE OBSZARU REWITALIZACJI GMINY NOWE 
BRZESKO 

  POPULACJA POWIERZCHNIA 

  [L.] [%] [Ha] [%] 

PRZYBYSŁAWICE 134 2,4% 65,2 1,2% 

RUDNO DOLNE 164 2,9% 24,4 0,4% 

SIEROSŁAWICE 125 2,2% 47,8 0,9% 

HEBDÓW 456 8,0% 150,6 2,8% 

ŁĄCZNIE 879 15,4% 288 5,3% 

 

Dla wyznaczenia obszaru rewitalizacji posłużyły następujące wskaźniki: 

Tabela 4. PARAMETRY OCENY DEFICYTÓW SPOŁECZNYCH W OBSZARZE REWITALIZACJI 
 Podobszar I  

PRZYBYSŁAWICE 
Podobszar II 

RUDNO 
DOLNE 

Podobszar III  
SIEROSŁAWICE 

Podobszar IV 
HEBDÓW 

ŚREDNI 
POZIOM W 

GMINIE  

Bezrobocie Liczba decyzji o 
pomocy społecznej 
z tyt. bezrobocia 
na 1000 
mieszkańców. 

16,9 16,3  18,6 11,1 

Ubóstwo Liczba decyzji o 
pomocy społecznej 
na 1000 
mieszkańców, 

73 133,2  73,1 53,9 

Edukacja Średni wyniki 
sprawdzianu po 6. 
klasie szkoły 
podstawowej w 
latach 2011 - 2016   

  55,6  62,4 

Przestępczość Liczba przypadków 
kradzieży z 
włamaniem i 
kradzieży cudzej 
rzeczy / 10 tys. os. 

112,4 54,3   25,6 

Poziom 
uczestnictwa w 
życiu 
publicznym i 
kulturalnym 

Liczba organizacji 
pozarządowych/10
00 mieszkańców   0  2,81 
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Kapitał 
społeczny 

Frekwencja w 
wyborach w latach 
2014 - 2015 40,67  39,29  43,81 

Niski poziom 
przedsiębiorczoś
ci 

Liczba podmiotów 
gospodarczych w 
2015 roku w 
przeliczeniu na 10 
tys. os. 

769 807   1258,9 

Przekroczenia 
standardów 
jakości 
środowiska 

Kumulacja źródeł 
zanieczyszczeń 
środowiska 

  + + 

W 
zależności 

od 
sołectwa 

Dostępność 
komunikacyjna 

Liczba 
przystanków 
komunikacji 
publicznej 
przypadająca na 
1000 osób 

0,53    1,16 

Ogólnodostępne 
budynki 
publiczne 

Odległość od 
budynków kultury 
lub sportu 

  + 

 W 
zależności 

od 
sołectwa 

Stan bazy 
mieszkaniowej 

Kumulacja 
węglowych 
instalacji 
grzewczych 

   

 22,6 

 

Wyznaczając obszar rewitalizacji w ramach obszaru zdegradowanego wzięto pod uwagę 

następujące czynniki: 

 Fakt występowania zabudowy mieszkalnej i społecznej - w związku z tym, że obszar 

musi wykazywać szczególne nasilenie deficytów społecznych, ujęto tereny o gęstej 

zabudowie. Stąd podobszary rewitalizacji zlokalizowane są przede wszystkim wzdłuż 

głównych ciągów drogowych, 

 Opinie mieszkańców i pozostałych interesariuszy. Szczególnie istotne przy 

wyznaczaniu obszaru rewitalizacji okazały się rozmowy z przedstawicielami jednostek 

organizacyjnych Gminy: M-GOPS, Centrum Kultury i Promocji i placówek 

edukacyjnych, 

 Plany Gminy dot. terenów, dla których planowana jest rewitalizacja społeczna. 

Przyjęto przy tym, że jednym z głównych zadań będzie niwelowanie rosnącego 

dystansu pomiędzy terenami wiejskimi (Przybysławice, Rudno Dolne), a terenami 

miejskimi w Gminie. 

Szczegółową ścieżkę wyznaczania obszaru rewitalizacji przedstawiono w rozdziale 7 

załącznika 1 do Gminnego Programu Rewitalizacji.   

Pogłębioną analizę podobszarów rewitalizacji prowadzono w czasie wywiadów pogłębionych z 

mieszkańcami i pozostałymi interesariuszami, zwłaszcza pracownikami samorządowymi, 

przedstawicielami placówek edukacyjnych i przedsiębiorcami. Ten sposób zbierania opinii 

uznano za skuteczniejszy niż np. badanie ankietowe: 

 Po pierwsze badanie posiadające w sobie element statystyczny nie jest odpowiednie 

w przypadku stosunkowo nielicznych podobszarów rewitalizacji, 
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 Po drugie w przypadku terenów wiejskich, anonimowość wśród mieszkańców stanowi 

niewielką barierę - poprzez rozmowę istnieje możliwość dotarcia do faktycznych 

przyczyn problemów.  

Na etapie opracowywania projektu GPR prowadzono również badanie ankietowe wśród 

przedsiębiorców. Liczba ankiet okazała się niewystarczająca dla opracowania statystyk dla 

wszystkich podobszarów rewitalizacji, jednak uzyskane opinie wykorzystano dla analiz 

jakościowych.   
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Rysunek 1. OBSZAR ZDEGRADOWANY I OBSZAR REWITALIZACJI GMINY NOWE BRZESKO 
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1.1 POGŁĘBIONA ANALIZA PODOBSZARU REWITALIZACJI I i II - Przybysławice i 

Rudno Dolne 

Miejscowości, w których wyznaczono dwa pierwsze podobszary rewitalizacji stanowią typowy 

przykład małopolskich wsi, zdominowanych przez rozdrobnione rolnictwo i poszukujących 

alternatywnych źródeł dochodu. W Przybysławicach i Rudnie Dolnym wciąż prowadzi się 

działalność rolną, jednak rozdrobnienie gospodarstw połączone z zanieczyszczeniem 

środowiska praktycznie uniemożliwia osiągnięcie jakiejkolwiek efektywności ekonomicznej. W 

połączeniu z niewysokim poziomem pozostałej działalności gospodarczej, powoduje to 

rosnące zapotrzebowanie na pomoc społeczną. 

W czasie pogłębionych wywiadów ujawniło się jeszcze jedno zjawisko wpływające na 

efektywność pracy. Zmiany wprowadzone w ostatnim czasie w systemie opieki socjalnej, tzn. 

wprowadzenie programu "500+" z jednej strony ograniczyło istotnie poziom ubóstwa, ale z 

drugiej - wpłynęło na obniżenie aktywności mieszkańców, którzy w mniejszym stopniu 

odczuwają potrzebę poszukiwania pracy. Dotyczy to zwłaszcza terenów rolniczych, gdzie 

część mieszkańców łączy dodatkowe źródło dochodu w postaci "500+" z pracą w niewielkich 

gospodarstwach rolnych i ewentualnie doraźnymi pracami zleconymi. W przekazywanych 

opiniach, pracodawcy wskazali, że obserwowane jest zmniejszenie zainteresowania ofertami 

pracy.  

Dalszy przegląd zakresu pomocy społecznej w miejscowościach wykazał, że poza 

bezrobociem, istotnym problemem jest stan zdrowia mieszkańców. Przykładowo spośród 368 

mieszkańców Rudna Dolnego, aż 16 otrzymywało pomoc społeczną z uwagi na 

niepełnosprawność lub długotrwałą lub ciężką chorobę, przy czym należy zauważyć, że 

populacja miejscowości należy do jednych z najmłodszych w gminie (tylko 17,7% osób w 

wieku poprodukcyjnym). Decydujące znaczenie ma w tym przypadku znaczne 

zanieczyszczenie środowiska. I nie chodzi tu tylko o zanieczyszczenie powietrza - bardziej o 

zanieczyszczenie pochodzące z rolnictwa, a wynikające z zastosowania przestarzałych metod 

uprawy ziemi. Wciąż częstym jest np. używanie środków ochrony roślin bez odpowiedniego 

zabezpieczenia (kombinezonu, maski ochronnej).  

W statystycznym zestawieniu na następnej stronie nie uwzględniono problemu edukacji, 

jednak jak wykazały rozmowy z dyrekcją szkoły w Nowym Brzesku, dzieci z podobszarów w 

Rudnie Dolnym i Przybysławicach osiągają zdecydowanie słabsze wyniki w nauce. Jest to 

logiczne powiązane z kolejnym problemem, który wynika z analizy danych M-GOPS. W 

kontekście podobszarów rewitalizacji podjęto w 2015 roku aż 11 decyzji o wsparciu z uwagi 

na bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Nakładają 

się na to problemy z wysokim poziomem przestępczości. Rzecz jasna statystyka nie może być 

dla oceny decydująca (mała liczba przypadków w niewielkiej liczbowo społeczności). Jednak 

biorąc pod uwagę fakt, że na terenach wiejskich najczęściej statystyki przestępczości są 

zdecydowanie niższe niż w mieście (większa kontrola społeczna, części przestępstw nie 

zgłasza się), 4 odnotowane przypadki kradzieży, w tym 2 kradzieży z włamaniem, w 2015 

roku należy uznać za poziom alarmistyczny. 
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Poszukując przyczyn negatywnych zjawisk społecznych wśród młodzieży, najczęściej w 

wywiadach wskazywano na brak zorganizowanego czasu wolnego, co jest szczególnie 

dolegliwe w okresach wolnych od zajęć szkolnych.        

Podsumowując, w przypadku Rudna Dolnego i Przybysławic możemy mówić o "dziedziczeniu" 

problemów społecznych, tzn. przenoszeniu się problemów osób w wieku produkcyjnym 

(ubóstwo, bezrobocie) na dzieci (problemy wychowawcze, słabe wyniki w nauce).  

 

 Podobszar I  
PRZYBYSŁAWICE 

Podobszar II 
RUDNO DOLNE 

ŚREDNI 
POZIOM W 

GMINIE  

Bezrobocie Liczba decyzji o pomocy 
społecznej z tyt. bezrobocia na 
1000 mieszkańców 

16,9 16,3 11,1 

Ubóstwo Liczba decyzji o pomocy 
społecznej na 1000 
mieszkańców 

73 133,2 53,9 

przestępczość Liczba przypadków kradzieży z 
włamaniem i kradzieży cudzej 
rzeczy / 10 tys. os. 

112,4 54,3 25,6 

Kapitał społeczny Frekwencja w wyborach w 
latach 2014 - 2015 

40,67  43,81 

Niski poziom 
przedsiębiorczości 

Liczba podmiotów 
gospodarczych w 2015 roku w 
przeliczeniu na 10 tys. os. 

769 807 1258,9 

Dostępność komunikacyjna Liczba przystanków komunikacji 
publicznej przypadająca na 
1000 osób 

0,53  1,16 

 

 

 

PROBLEMY ZE 
ZNALEZIENIEM 
ZATRUDNIENIA 

UBÓSTWO 

PROBLEMY 
WYCHOWAWCZE 

SŁABE WYNIKI 
DZIECI W NAUCE 

PROBLEMY W 
UZYSKANIU 

ODPOWIEDNIEGO 
WYKSZTAŁCENIA I 

KWALIFIKACJI 
ZAWODOWYCH 
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IDENTYFIKACJA POTRZEB REWITALIZACYJNYCH - Przybysławice, Rudno Dolne 

Wysoki poziom bezrobocia, w połączeniu z faktem, iż mieszkańcy w przeważającej liczbie nie 

są w stanie utrzymać się z działalności rolnej, generuje potrzebę działań nakierowanych na 

wzrost poziomu kwalifikacji zawodowych i pomoc w znalezieniu pracy.  

Zakłada się zatem, że problem bezrobocia powinien być rozwiązywany przy pomocy 

projektów miękkich prowadzonych przez M-GOPS w Nowym Brzesku albo podmioty 

prywatne. Należy przy tym pamiętać o opiniach pozyskanych w trakcie konsultacji z 

przedsiębiorcami - po pierwsze kwalifikacje do konkretnych zawodów, na które jest 

zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. 

Kolejną potrzebą jest stworzenie odpowiedniej oferty czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, 

tak aby zatrzymać zdiagnozowany problem "dziedziczenia" problemów społecznych.  

Podsumowując, należy: 

 Działać na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców, w tym wspierać ich w 

poszukiwaniu pracy w pozostałych obszarach gminy, 

 Stwarzać szansę na zyskiwanie nowych kwalifikacji zawodowych, 

 Działać na rzecz wyprowadzania mieszkańców z zależności od opieki społecznej, 

 Tworzyć zaplecze lokalowe i organizować zajęcia pozaszkolne dla dzieci z 

podobszarów rewitalizacji, 

 Tworzyć możliwość opieki nad dziećmi, co stanowić będzie wsparcie dla rodziców 

powracających na rynek pracy. 

IDENTYFIKACJA POTENCJAŁÓW 

Liczba potencjałów na omawianym terenie jest w znacznej mierze ograniczona. Brakuje tu 

terenów, które mogłyby służyć rozwojowi gospodarczemu. Nie ma też możliwości rozwijania 

na szeroką skalę agroturystyki - w całym powiecie proszowickim notowane są bowiem 

wysokie wskaźniki zanieczyszczenia powietrza. W praktyce największym potencjałem, który 

może być wykorzystany do zmniejszenia skali deficytów społecznych w Przybysławicach i 

Rudnie Dolnym jest bliskość do Nowego Brzeska i zlokalizowanej tam infrastruktury 

społecznej. Równocześnie część mieszkańców Rudna Dolnego posiada dobry dostęp do 

terenów będących w dyspozycji OSP Szpitary, położonych w sąsiedztwie podobszaru 

rewitalizacji. Planuje się wznieść w miejsce istniejącego, zdegradowanego budynku, nowy 

obiekt.   

Do obiektów i instytucji mogących wpływać na zmniejszenie zakresu deficytów społecznych 

należy zaliczyć: 
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OBIEKT / INSTYTUCJA STAN OBECNY  MOŻLIWOŚĆ DZIAŁANIA 
 Szkoła Podstawowa w 

Nowym Brzesku wraz z 

terenem otaczającym 

 Miejsko-Gminne Centrum 

Kultury i Promocji w Nowym 
Brzesku 

 Budynek starego "GOK" 

 

Obiekt edukacyjny, łączący w 

sobie dotychczas funkcje szkoły 

podstawowej i gimnazjum, 
położony jest w centrum 

miejscowości Nowe Brzesko. 
"Obsługuje" on mieszkańców 

zarówno miasta, jak i 
położonych dookoła 

miejscowości - w tym Rudna 

Dolnego, Przybysławic i 
Hebdowa (większość uczniów). 

W sąsiedztwie znajduje się  
Miejsko-Gminne Centrum 

Kultury i Promocji, a także duży 

teren rekreacyjny.  
Bazę obiektową zamyka 

budynek starego "GOK". Obiekt 
jest obecnie opuszczony. W 

związku ze złym stanem 

technicznym, jakiekolwiek jego 
wykorzystanie jest na obecnym 

etapie niemożliwe. 

Obiekt szkoły stanowi miejsce, 

w którym może być rozwijana 

oferta edukacyjna, natomiast 
obiekt M-GCKiP - miejsce w 

którym może być rozwijana 
oferta kultury czy czasu 

wolnego.  
Z kolei dla wykorzystania 

budynku Starego "GOK" do 

potrzeb rozwoju usług 
publicznych, konieczna jest 

gruntowna modernizacja.  

Tereny OSP Szpitary Teren położony jest w 

sąsiedztwie miejscowości 

Przybysławice. Znajduje się tam 
obecnie stary obiekt 

Ochotniczej Straży Pożarnej.  

Obiekt nie nadaje się do 

modernizacji, ale dogodna 

lokalizacja pozwala na 
wykorzystanie terenu dla 

rozwoju nowej oferty. W 
przypadku   

Nowobrzeski Obszar 

Gospodarczy 
 

Na terenie miasta Nowe 

Brzesko, na powierzchni ok. 30 
ha znajduje się strefa 

aktywności gospodarczej 
(NOG). Zlokalizowana została 

tam odlewnia ZREMB (obecnie 

zakład nie prowadzi 
działalności, poszukiwany jest 

inwestor).  

Ilość pozostałych terenów NOG 

jest wystarczająca dla 
utworzenia przynajmniej kilku 

innych zakładów 
przemysłowych. 

 

1.2 POGŁĘBIONA ANALIZA PODOBSZARU REWITALIZACJI III - SIEROSŁAWICE 

Deficyty społeczne w podobszarze rewitalizacji w Sierosławicach mają zupełnie inny 

charakter niż w omawianych wcześniej podobszarach. W tym przypadku nie mamy do 

czynienia z nasileniem ubóstwa (zapotrzebowanie na pomoc M-GOPS jest tylko nieznacznie 

wyższa niż średnia w gminie) czy wysokimi parametrami bezrobocia, ale ze znacznym 

deficytem edukacyjnym. 

Z badań wynika, że średnie wyniki sprawdzianu po 6. klasie szkoły podstawowej wypadały aż 

o 9% słabiej niż średnio w województwie małopolskim i mowa tutaj o wynikach 

statystycznych dla długiego okresu czasu. Problem utrzymywał się również na poziomie 

gimnazjum - różnica w stosunku do średnich w województwie na poziomie 8%.  

Niskie parametry edukacyjne wynikają z dwóch zasadniczych kwestii: 
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 Po pierwsze z braku odpowiedniej oferty zajęć pozaszkolnych - odległość do obiektów 

kultury i rekreacji jest znaczna. Jedynym obiektem, który może pełnić funkcje 

społeczne w Sierosławicach jest szkoła, obiekt nie jest jednak na obecnym etapie 

optymalnie wykorzystywany. 

 Po drugie z braku organizacji pozarządowych nastawionych na rozwój społeczny - 

pomimo tego, że sołectwo Sierosławice jest jednym z centrów rozwoju gminy, nie 

działają tu organizacje pozarządowe. Logicznym jest zatem, że słabe parametry 

edukacyjne wynikają również z braku wsparcia III sektora dla działań publicznych.  

Co więcej w związku z odległością (ok. 7 km), a także z faktem uczęszczania do szkoły w 

Sierosławicach, młodzież z podobszaru nie ma praktycznej możliwości korzystania z 

infrastruktury zlokalizowanej w Nowym Brzesku. 

Należy zauważyć, że mieszkańcy Sierosławic wykazują potrzebę aktywności społecznej. W 

czasie konsultacji społecznych wskazywano, że częściowo korzystają oni ze świetlicy w 

położonej po sąsiedzku miejscowości Śmiłowice. Są również członkami tamtejszej jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednak w związku z brakiem dogodnego transportu, jedynie 

część mieszkańców może korzystać z infrastruktury w sąsiednich miejscowościach.    

ANALIZA POTRZEB REWITALIZACYJNYCH - SIEROSŁAWICE 

Głównymi potrzebami rewitalizacyjnymi w Sierosławicach jest zwiększenie aktywności 

społecznej mieszkańców, a także poprawa poziomu edukacji. Ważne, żeby rosła aktywność 

obywatelska i pojawiały się nowe organizacje pozarządowe, tworzące przestrzeń rozwoju 

społecznego. W tym celu konieczne jest jednak zapewnienie odpowiedniego zaplecza 

lokalowego.   

W ramach innych działań konieczne jest również ograniczanie poziomu zanieczyszczenia 

powietrza (odpowiednie działania przewidziano w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 

Nowe Brzesko).  

 Podobszar III  
SIEROSŁAWICE 

ŚREDNI POZIOM 
W GMINIE  

Edukacja Średni wyniki sprawdzianu po 6. klasie 
szkoły podstawowej w latach 2011 - 
2016   

55,6 62,4 

Poziom uczestnictwa w życiu 
publicznym i kulturalnym 

Liczba organizacji pozarządowych/1000 
mieszkańców 

0 2,81 

Kapitał społeczny Frekwencja w wyborach w latach 2014 
- 2015 

39,29 43,81 

Przekroczenia standardów jakości 
środowiska 

Kumulacja źródeł zanieczyszczeń 
środowiska + 

W zależności od 
sołectwa 

Ogólnodostępne budynki 
publiczne 

Odległość od budynków kultury lub 
sportu 

+ 
W zależności od 

sołectwa 
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IDENTYFIKACJA POTENCJAŁÓW - SIEROSŁAWICE 

Prawdopodobnie największym potencjałem w Sierosławicach jest działający tu Zespół 

Szkolno-Gimnazjalny, a także fakt, iż w związku z położeniem w jego sąsiedztwie budynku po 

byłej szkole, istnieje możliwość rozwoju oferty usług publicznych. Za niewątpliwy potencjał 

należy również uznać fakt, iż przez miejscowość przebiega droga krajowa, łącząca 

Sierosławice z Hebdowem i Nowym Brzeskiem. Mieszkańcy przy odpowiedniej organizacji 

oferty czasu wolnego będą mogli zatem korzystać z obiektów położonych w sąsiedztwie 

miejscowości. 

OBIEKT / INSTYTUCJA STAN OBECNY  MOŻLIWOŚĆ DZIAŁANIA 
 Szkoła Podstawowa w 

Sierosławicach 
 Budynek byłej szkoły 

 

W miejscowości działa placówka 
szkolna. Pomimo tego, że 

regularnie notuje najsłabsze w 

gminie wyniki sprawdzianów po 
6. klasie, stanowi dogodną bazę 

do tworzenia oferty czasu 
wolnego i zajęć pozalekcyjnych. 

Niewątpliwą korzyścią jest przy 

tym fakt, iż w sąsiedztwie 
działającej obecnie placówki 

znajduje się budynek starej 
szkoły. 

Obecnie obiekt nie jest 
wykorzystywany, ale po 

przeprowadzeniu gruntownej 

modernizacji może stanowić 
znaczne wsparcie dla oferty 

szkolnej, przedszkolnej, a także 
oferty czasu wolnego dla osób 

starszych.  

Budynek zlokalizowany jest w 
odległości ok. 250 metrów od 

drogi krajowej. Z jednej strony 
istnieje zatem dogodna 

możliwość dojazdu, a z drugiej - 
hałas i zanieczyszczenie z ruchu 

komunikacyjnego są mniej 

uciążliwe. 

Aby budynek starej szkoły mógł 
być wykorzystywany dla 

rozwoju usług publicznych 

konieczna jest gruntowna 
modernizacja.  

Potencjał komunikacyjny Mieszkańcy mają możliwość 

dojazdów do pracy i do 

obiektów publicznych dzięki 
drodze krajowej 79. 

 

 

 

 

 



 

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY NOWE BRZESKO NA LATA 2016 – 2023 

 

 

17 

1.3 POGŁĘBIONA ANALIZA PODOBSZARU REWITALIZACJI IV - HEBDÓW 

W ostatnich latach obserwowano interesujące zjawisko, polegające na zatrzymaniu się 

wzrostu liczby przedsiębiorstw w Nowym Brzesku i następującym po nim szybkim wzroście 

liczby firm właśnie w Hebdowie. Problemem w przypadku Hebdowa jest to, że dobre 

statystycznie parametry gospodarcze idą w parze z wysokim (najwyższym w obszarze 

rewitalizacji!) bezrobociem. 

Zasadniczym pytaniem, na które należy zatem znaleźć odpowiedź jest: Dlaczego część 

mieszkańców nie pracuje, skoro są firmy, które mogą zatrudniać? 

W zrozumieniu zjawiska pomaga dokładniejsza analiza udzielanej pomocy społecznej. 

Przyczyny koniecznego wsparcia możemy podzielić na 3 grupy: 

1. Decyzje o pomocy wynikające z bezrobocia i ubóstwa  

2. Decyzje wynikające ze złego stanu zdrowia 

3. Decyzje wynikające z problemów z wychowaniem dzieci 

 

Ad 1. Często w przypadku szybkiego rozwoju gospodarczego pojawia się problem 

niedostosowania kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców. Kwalifikacje pozyskane 

w przeszłości nie wystarczają, a w związku z tym, że firmy dopiero zaczynają funkcjonować 

w lokalnej przestrzeni, nie ma jeszcze wytworzonych kanałów komunikacji. Słowem, 

pracownicy nie wiedzą, czego oczekują od nich pracodawcy, a pracodawcy nie wiedzą jak 

dotrzeć do pracowników.  

Konieczne jest zatem stworzenie kanałów komunikacji, a w następnej kolejności stworzenie 

mechanizmów uzupełniania niezbędnych kwalifikacji przez osoby bezrobotne (szczególna rola 

Gminy).  

Ad 2. Jak już wskazywano, obecność DK 79 pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy. Z 

drugiej jednak strony pojawiają się też skutki uboczne. Baza mieszkaniowa jest stłoczona po 

dwóch stronach drogi, przez którą przejeżdża codziennie ok 6,5 tys. pojazdów w tym ponad 

1100 ciężarówek (zgodnie z pomiarem GDDKiA). W rezultacie mieszkańcy na co dzień 

doświadczają wysokiego stężenia spalin i natężenia hałasu. Negatywnie wpływa to na stan 

ich zdrowia, a w dłuższej perspektywie - na możliwość podejmowania pracy. 

Ad 3. Część dzieci z Hebdowa chodzi do szkoły podstawowej w Sierosławicach. Jak pokazują 

wyniki sprawdzianu po 6. klasie, placówka nie ma najlepszych wyników - zarówno w 

porównaniu z szkołą w Nowym Brzesku, jak i z przeciętnym poziomem szkół w województwie 

małopolskim. Należy przy tym zauważyć, że szkoła w Nowym Brzesku, pomimo tego, że na 

42% 
33% 

25% 

0% 

20% 

40% 

60% 

Ubóstwo / bezrobocie Problemy zdrowotne (w tym 
alkoholizm) 

Problemy związane z 
wychowaniem dzieci 
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tle gminy wypada pozytywnie, w porównaniu z placówkami z pozostałej części województwa 

pozostaje w tyle. 

Problemy w domu i problemy w szkole pogłębiają się wzajemnie. Podobnie jak w przypadku 

pozostałych podobszarów rewitalizacji możemy mówić o dziedziczeniu problemów 

społecznych, czego przejawem są właśnie problemy szkolne. 

IDENTYFIKACJA POTRZEB REWITALIZACYJNYCH - HEBDÓW 

Odnosząc się do zdiagnozowanych problemów i ich przyczyn należy podkreślić, że w 

podobszarze rewitalizacji istnieją trzy pilne potrzeby: 

 Doprowadzenie do sytuacji, w której mieszkańcy będą w większym stopniu korzystali 

na wzroście gospodarczym i wzroście liczby firm - w tym celu należy dokonać 

przeglądu zapotrzebowania na pracowników, wykazywanego przez pracodawców, a 

następnie wdrożyć spójne z pozyskaną wiedzą programy aktywizujące.   

 Poprawa warunków edukacyjnych w szkole w Sierosławicach, do której uczęszczają 

dzieci z Hebdowa, a także w szkole w Nowym Brzesku. 

 Poprawa warunków środowiskowych. W związku z tym, że głównym źródłem 

zanieczyszczeń jest droga krajowa, możliwości działania Gminy w tym obszarze są 

ograniczone. Nie zmienia to faktu, że pożądane są projekty związane z modernizacją 

bazy mieszkaniowej, a zwłaszcza poprawa efektywności energetycznej i wymianą 

źródeł ciepła z węglowych na ekologiczne. Dlatego należy koordynować działania 

rewitalizacyjne z innymi działaniami, w tym określonymi w Planie Gospodarki 

Niskoemisyjnej.   

 Podobszar IV 
HEBDÓW 

ŚREDNI POZIOM W 
GMINIE  

Bezrobocie Liczba decyzji o pomocy społecznej z tyt. 
bezrobocia na 1000 mieszkańców. 18,6 11,1 

Ubóstwo Liczba decyzji o pomocy społecznej na 
1000 mieszkańców, 

73,1 53,9 

edukacja Średni wyniki sprawdzianu po 6. klasie 
szkoły podstawowej w latach 2011 - 2016   

55,6 62,4 

Przekroczenia standardów jakości 
środowiska 

Kumulacja źródeł zanieczyszczeń 
środowiska + 

W zależności od 
sołectwa 

 

IDENTYFIKACJA POTENCJAŁÓW - HEBDÓW 

Potencjały rozwojowe Hebdowa położone są zarówno w samej miejscowości, jak i w jej 

sąsiedztwie. Istnieje możliwość połączenia potencjałów Nowobrzeskiego Obszaru 

Gospodarczego i planów rozwojowych Centrum Wiara i Kultura (por. tabela), a co za tym 

idzie stworzenie bardziej kompleksowej oferty inwestycyjnej (istnienie zaplecza 

konferencyjnego może być ważnym argumentem za lokalizacją inwestycji w NOG, a nie w 

innych strefach aktywności gospodarczej). W związku z faktem, iż większość dzieci z 

Hebdowa uczy się w Nowym Brzesku, za potencjał rozwojowy należy uznać również położoną 

tam szkołę podstawową i gimnazjum (w przyszłości - tylko szkołę podstawową).  



 

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY NOWE BRZESKO NA LATA 2016 – 2023 

 

 

19 

OBIEKT / INSTYTUCJA STAN OBECNY  MOŻLIWOŚĆ DZIAŁANIA 
 Szkoła Podstawowa w 

Nowym Brzesku wraz z 

terenem otaczającym 

 Miejsko-Gminne 

Centrum Kultury i 
Promocji w Nowym 

Brzesku 
 Budynek starego 

"GOK" 

 

Obiekt edukacyjny, łączący w sobie 

dotychczas funkcje szkoły 

podstawowej i gimnazjum, położony 
jest w centrum miejscowości Nowe 

Brzesko. "Obsługuje" on 
mieszkańców zarówno miasta, jak i 

położonych dookoła miejscowości - 
w tym Rudna Dolnego, Przybysławic 

i Hebdowa (większość uczniów). W 

sąsiedztwie znajduje się  Miejsko-
Gminne Centrum Kultury i Promocji, 

a także duży teren rekreacyjny.  
Bazę obiektową zamyka budynek 

starego "GOK". Obiekt jest obecnie 

opuszczony. W związku ze stanem 
technicznym, jakiekolwiek 

wykorzystanie jest obecnie 
niemożliwe. 

Obiekt szkoły stanowi miejsce, 

w którym może być rozwijana 

oferta edukacyjna, natomiast 
obiekt M-GCKiP - miejsce, w 

którym może być rozwijana 
oferta kultury czy czasu 

wolnego.  
Z kolei dla wykorzystania 

budynku Starego "GOK" do 

potrzeb rozwoju usług 
publicznych, konieczna jest 

gruntowna modernizacja.  

Nowobrzeski Obszar 

Gospodarczy 
 

Na terenie miasta Nowe Brzesko, na 

powierzchni ok. 30 ha znajduje się 
strefa aktywności gospodarczej 

(NOG). Obecnie działa tam zakład 
przemysłowy ZREMB.  

Ilość pozostałych terenów NOG 

jest wystarczająca dla 
utworzenia przynajmniej kilku 

innych zakładów 
przemysłowych. 

Centrum Wiara i Kultura 
(oo. Pijarzy) 

Na terenie podobszaru rewitalizacji 
w Hebdowie (południowa część 

miejscowości) znajduje się duży 

kompleks klasztorny. Prowadzona 
jest tu działalność edukacyjna i 

religijna. 

W ramach konsultacji 
społecznych, Polska Prowincja 

Zakonu Pijarów, prowadząca 

Centrum zgłosiła projekt 
modernizacji starego spichlerza 

z dostosowaniem do 
działalności usługowej, 

konferencyjnej i rekreacyjnej.  
Tak powstała oferta 

stanowiłaby zaplecze 

konferencyjne dla NOG, a także 
uzupełniać będzie ofertę 

rekreacyjną tworzoną przez 
Gminę.   

Potencjał gospodarczy  W latach 2011 - 2015 liczba 

podmiotów gospodarczych w 
Hebdowie zwiększyła się o 26%, tzn. 

o 11 firm. Duża liczba firm 
mogących zatrudniać osoby 

bezrobotne działa również w Nowym 

Brzesku (na koniec 2015 roku - 224 
firmy). 

Aby mieszkańcy mogli w pełni 

korzystać z rozwoju 
gospodarczego, konieczne jest 

stworzenie platformy dialogu 
między osobami bezrobotnymi, 

a przedsiębiorcami. Rezultatem 

powinno być lepsze 
dostosowanie kwalifikacji 

zawodowych mieszkańców do 
potrzeb lokalnych firm. 

Potencjał komunikacyjny Mieszkańcy mają możliwość 

dojazdów do pracy i do obiektów 
publicznych dzięki drodze krajowej 

79. 
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2. OPIS POWIĄZAŃ GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI GMINY  

OBSZAR STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  

PLAN GOSPODARKI 
NISKOEMISYJNEJ 

SPOŁECZNY 
IV.3.2 INWESTYCJE SŁUŻĄCE 

REALIZACJI LOKALNYCH CELÓW 
PUBLICZNYCH 

"W zakresie inwestycji i przedsięwzięć 
służących realizacji lokalnych celów 
publicznych, za niezbędne uznaje się 

podjęcie następujących działań: 
 prowadzenie stałej modernizacji 

obiektów oświaty oraz 
uzupełnianie szkół o obiekty 
sportowe (na działkach 
istniejących) 

 modernizacja dróg, budowa 
chodników w obszarach 
zabudowanych 

 urządzenie terenów sportu i 
rekreacji" 

BAZA, WYPOSAŻENIE, KADRY I 
SYSTEM EDUKACJI SPEŁNIAJĄCE 
OCZEKIWANIA SPOŁECZEŃSTWA 

 Wysoki poziom i dostępność 
kształcenia 

 Osiągnięcie właściwego 
standardu przez gminne placówki 
oświatowe 

WYSOKI POZIOM KULTURY I SPORTU 
 Istnieje nowoczesna gminna 

biblioteka z czytelnią 
 Istnieją aktywne placówki 

kulturalne i sportowe 

CO 1 Aktywizacja zawodowa osób 
długotrwale bezrobotnych 

CO 2. Budowanie systemu wsparcia dla 
osób niepełnosprawnych i starszych. 

 

 

GOSPODARCZY DOBROBYT MIESZKAŃCÓW GMINY 
 Praca dla każdego 

PRZESTRZENNO-
FUNKCJONALNY I 
TECHNICZNY 

 
 

 
Cel szczegółowy 4: Wzrost liczby 

budynków użyteczności publicznej, po 
głębokiej termomodernizacji z 

wykorzystaniem instalacji zasilanych 
odnawialnymi źródłami energii 

ŚRODOWISKOWY 
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3. OPIS WIZJI I CELÓW REWITALIZACJI  

3.1. WIZJA REWITALIZACJI 

Wcześniejsze analizy pokazały, że poszczególne problemy i deficyty społeczne, a także ich 

źródła są w poszczególnych podobszarach rewitalizacji zróżnicowane. Stąd konieczność 

znalezienia odpowiednich działań, z myślą o poszczególnych częściach obszaru rewitalizacji. 

Tym, co łączy wszystkie wskazane podobszary jest mała aktywność mieszkańców. Czasem 

objawia się ona brakiem organizacji pozarządowych, jak w przypadku podobszaru w 

Sierosławicach, a czasem biernością na rynku pracy (tereny miejscowości Przybysławice, 

Rudno Dolne i Hebdów). 

Wspólna jest również konieczność odpowiedzi na zmieniające się otoczenie - na terenach 

rolniczych należy odpowiedzieć na wygasanie rolnictwa, w Hebdowie należy znaleźć sposób 

na wykorzystanie rozwoju gospodarczego dla potrzeb mieszkańców. 

Co ważne, wszystkie niezbędne narzędzia do poprawy sytuacji znajdują się na terenie gminy. 

W podobszarach rewitalizacji lub w ich sąsiedztwie działają placówki edukacyjne, a także 

rozwijają się firmy, w których osoby bezrobotne mogą znaleźć zatrudnienie. 

Stąd rewitalizacja powinna przybrać następujący charakter: 

1. OSOBY DOROSŁE - TRWAŁE ZATRUDNIENIE 

Po przeprowadzeniu rewitalizacji każda osoba, która wcześniej miała problemy ze 

znalezieniem zatrudnienia lub z trwałym zatrudnieniem, będzie świadoma wymogów 

lokalnego rynku pracy - będzie znała zapotrzebowanie pracodawców, możliwości otrzymania 

pomocy w aktywizacji zawodowej. Co więcej, dla wszystkich bezrobotnych zostanie 

stworzona możliwość zyskania niezbędnych kwalifikacji, przy czym cały proces musi być 

prowadzony w porozumieniu z przedsiębiorcami. 

Nie wystarczy oczywiście przeszkolić przyszłych pracowników. Po stronie Gminy leżeć będą 

również inne działania ułatwiające osobom dorosłym powrót czy pozostanie na rynku pracy. 

Pierwszym krokiem będzie oferta skierowana do rodziców - tworzenie placówek 

przedszkolnych, a docelowo również żłobków. Następnym działaniem będzie tworzenie oferty 

zajęć pozalekcyjnych - tworzenie miejsc, w których dzieci w czasie pracy rodziców będą 

mogły spędzać twórczo czas. W długiej perspektywie przełoży się to na zyskiwanie przez 

dzieci nowych umiejętności, w tym kompetencji społecznych, co pozwoli zatrzymać proces 

"dziedziczenia" deficytów społecznych. 
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2. DZIECI I MŁODZIEŻ - ZATRZYMANIE PROCESU "DZIEDZICZENIA" 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

Działania dedykowane dzieciom powinny uwzględniać 2 główne kierunki: 

1. Po pierwsze należy wspierać te dzieci, które obecnie w związku z problemami 

społecznymi mają słabsze warunki rozwojowe. Tzn. należy wspierać obecnych 

uczniów w nadrabianiu powstałych zaległości. 

2. Po drugie należy stworzyć stały system skierowany do przyszłych uczniów, czego 

gwarantem będą dobrze wyposażone i sprawnie działające placówki kultury i placówki 

edukacyjne. 

W wyniku rewitalizacji parametry w lokalnych placówkach edukacyjnych będą stopniowo się 

poprawiać, przy czym punktem docelowym będzie osiągnięcie parametrów zbliżonych do 

średniej w województwie małopolskim.  

3. SENIORZY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE - INTEGRACJA SPOŁECZNA 

Analizy wykazały, że w poszczególnych podobszarach, problemy zdrowotne, w tym problemy 

niepełnosprawności nasilają się. Stąd należy przyjąć zasadę, że wszystkie podejmowane 

działania, i projekty inwestycyjne i projekty miękkie uwzględniają potrzeby osób 

niepełnosprawnych i starszych. 

Po przeprowadzeniu rewitalizacji wszyscy mieszkańcy starsi i niepełnosprawni będą mieli 

możliwość regularnego korzystania z odpowiednio dostosowanej infrastruktury, a także 

korzystania z oferty zajęć kulturalnych czy integracyjnych.   

3.2 CELE REWITALIZACJI 

 

Cel główny: Zmniejszenie zakresu deficytów społeczno-gospodarczych poprzez aktywizację 
społeczną i zawodową mieszkańców podobszarów rewitalizacji w gminie Nowe Brzesko. 

 

Cel szczegółowy 1. Dostosowanie 
infrastruktury do potrzeb społecznych 

Cel szczegółowy 2. Społeczna i zawodowa 
aktywizacja mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 
Kierunek 1. Budowa, rozbudowa i modernizacja 
publicznych obiektów kultury 

Kierunek 1. Wdrożenie działań na rzecz aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych 

Kierunek 2. Rozbudowa i modernizacja publicznych 
obiektów edukacyjnych i wychowawczych 

Kierunek 2. Wdrożenie działań na rzecz poprawy 
oferty zajęć pozalekcyjnych oraz aktywności kulturalnej 
osób w każdym wieku. 

Kierunek 3. Stworzenie miejsc aktywnej rekreacji dla 
osób w każdym wieku 

Kierunek 4. Rozbudowa systemu obsługi transportu, 
w tym transportu rowerowego  

Kierunek 3.  Wdrożenie działań na rzecz włączenia 
społecznego osób niepełnosprawnych i starszych 

Kierunek 4. Poprawa warunków inwestycyjnych w 
obszarze rewitalizacji i jego otoczeniu 
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CEL SZCZEGÓŁOWY 1 - DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ DO 

POTRZEB SPOŁECZNYCH 

Tereny wskazane do rewitalizacji mają charakter wiejski. Oznacza to, że liczba obiektów 

publicznych mogących służyć celom społecznym jest ograniczona. Brakuje miejsc rekreacji 

oraz miejsc, w których może być rozwijana aktywność społeczna. Równocześnie należy 

pamiętać, że większość mieszkańców funkcjonuje w powiązaniu z centrum gminy, tzn. z 

miastem Nowe Brzesko. To tutaj świadczone są główne usługi publiczne, zwłaszcza 

edukacyjne czy z zakresu kultury.  

Realizacja celu musi uwzględniać potrzebę zachowania efektywności ekonomicznej, 

zwłaszcza w kontekście znacznego zadłużenia gminy. Uznaje się zatem, że lokalizacja 

nowych obiektów powinna być ograniczona do minimum - konieczne jest korzystanie w 

pierwszym rzędzie z istniejącej infrastruktury.  

Ponadto efektywność ekonomiczna w powiązaniu z niewielką liczbą mieszkańców obszaru 

rewitalizacji wymaga, aby tworzona i dostosowywana infrastruktury miała w miarę 

możliwości charakter wielofunkcyjny, a także, żeby mogła być wykorzystywana przez różne 

grupy społeczne. Pozwoli to zmniejszyć koszty inwestycyjne, a także koszty bieżącego 

utrzymania obiektów w przyszłości. 

Ponieważ jednym z głównych problemów stwierdzonych na etapie analiz było znaczne 

zanieczyszczenie środowiska, zakłada się, że rozwój infrastruktury powinien być planowany w 

oddaleniu od głównego źródła zanieczyszczeń, czyli drogi krajowej 79.  

W określaniu lokalizacji infrastruktury rozważano 2 możliwe modele: 

 Tworzenie obiektów "obok domu" tzn. w sąsiedztwie terenów mieszkalnych w 

podobszarach rewitalizacji, 

 Tworzenie obiektów "zbiorczych", tzn. mogących służyć równocześnie mieszkańcom 

różnych podobszarów. 

Zdecydowano się na drugi model, który z jednej strony pozwala na zachowanie wspomnianej 

zasady efektywności ekonomicznej, a z drugiej pozwala na stworzenie wysokiej jakości oferty 

- jeden duży dobrze wyposażony obiekt tworzy lepszą ofertę niż kilka małych, rozproszonych 

obiektów.  

Konieczne jest przy tym stworzenie odpowiednich możliwości transportowych, zwłaszcza na 

terenach wiejskich. Zakłada się, że ze względu na potrzebę transportu na odległości do kilku 

kilometrów, pożądanym będzie rozwój infrastruktury transportu rowerowego, co nie tylko 

pozwoli na przemieszczanie się osób o mniejszych dochodach, ale też wpłynie na 

zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.       

CEL SZCZEGÓŁOWY 2 - SPOŁECZNA I ZAWODOWA AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW 

OBSZARU REWITALIZACJI 

Idealnym rozwiązaniem jest zaangażowanie w proces aktywizacji mieszkańców, możliwie 

wielu podmiotów. Nie ulega jednak wątpliwości, że to Gmina i jej jednostki organizacyjne 

będą odgrywały w tym procesie wiodącą rolę.  
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Oczywiście aktywizacja mieszkańców wymaga odpowiedniej infrastruktury i otoczenia 

instytucjonalnego. Dlatego działania w ramach realizacji celu szczegółowego nr 2, powinny 

współgrać z inwestycjami prowadzonymi w ramach celu nr 1. W obecnym momencie Gmina 

posiada więcej atutów odnośnie zawodowej aktywizacji mieszkańców. Są to zarówno 

działające na miejscu przedsiębiorstwa, jak i infrastruktura realizowana w ostatnich latach, z 

Nowobrzeskim Obszarem Gospodarczym na czele. Stąd wniosek, że powrót na rynek pracy 

mieszkańców bezrobotnych nie będzie wymagał istotnych inwestycji gminnych. Możliwości 

realizacji zadań miękkich nakierowanych na aktywizację społeczną mieszkańców wymagać 

będzie natomiast uzupełnienia infrastruktury publicznej.  

Nieprzypadkowo wizję rewitalizacji przedstawiono z podziałem na poszczególne grupy 

wiekowe. Dla realizacji celu istotne będzie bowiem podejście kompleksowe, obejmujące nie 

tylko poszczególnych mieszkańców, ale całe rodziny. Konieczne jest uwzględnienie projektów 

zarówno dla dzieci, osób dorosłych, jak i dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

Odrębnym wyzwaniem będzie wykorzystanie infrastruktury powstałej w poprzednich latach, 

ze szczególnym uwzględnieniem Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego. Praktyka 

pokazuje, że znaczna część stref aktywności gospodarczych pozostaje niezabudowana lub 

zabudowana w niewielkim stopniu. Tereny inwestycyjne w ramach NOG, obejmujące łącznie 

ok. 30 ha również wykorzystane są w niewielkiej części. W ramach celu szczegółowego 

konieczne jest zatem wsparcie procesu wykorzystywania infrastruktury, poprzez: 

1. Uruchomienie usług uzupełniających (idealnie wpasowuje się w ten cel projekt 4, 

polegający na stworzeniu w sąsiednim Hebdowie centrum rekreacyjno-

konferencyjnego),  

2. Rozwój kwalifikacji zawodowych mieszkańców, co pozwoli przedsiębiorcom na 

prowadzenie rekrutacji pracowników na miejscu.        
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4. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH I SZACUNKOWE RAMY 
FINANSOWE 

4.1 LISTA PLANOWANYCH PODSTAWOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH  

Zadania przewidziane do realizacji muszą stanowić odpowiedź na zdiagnozowane wcześniej 

deficyty. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 

2014 - 2020, podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne to właśnie te przedsięwzięcia, bez 

których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa, a zatem wyjście ze stanu 

kryzysowego nie będzie możliwe. Co więcej, zgodnie z Wytycznymi, Gminny Program 

Rewitalizacji powinien mieć charakter komplementarny, w rozumieniu: 

Przestrzennym, co oznacza zaplanowanie działań oddziałujących na cały obszar 

deficytowy, ale też integrowanie ich z działaniami poza obszarem rewitalizacji, a 

wpływającymi na poprawę sytuacji w obszarze rewitalizacji. 

Problemowym, co oznacza konieczność uwzględnienia spójnych ze sobą działań we 

wszystkich głównych obszarach problemowych (deficyty społeczne, gospodarcze, 

środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne). 

Proceduralno-instytucjonalnym, co oznacza takie planowanie działań, aby różne 

instytucje mogły ze sobą efektywnie współdziałać. 

Komplementarności międzyokresowej, co oznacza zachowanie ciągłości z działaniami 

podejmowanymi w poprzedniej perspektywie finansowej, tj. w latach 2007 - 2013. 

Komplementarności źródeł finansowania, co oznacza umiejętność łączenia różnych 

źródeł zewnętrznych (EFRR, EFS, FS) ze środkami publicznymi krajowymi i środkami 

prywatnymi. 

Przedstawione niżej działania w ramach Planowanych Podstawowych Przedsięwzięć 

Rewitalizacyjnych odpowiadają opisanym wyżej wymogom. Łącznie tworzą spójną całość i 

angażując poszczególne grupy interesariuszy, bezpośrednio lub pośrednio wpływają na 

poprawę sytuacji w poszczególnych, wymienionych w art. 9 Ustawy z dn. 9 października o 

rewitalizacji, obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru społecznego.  

Kolejność projektów ustalono biorąc pod uwagę 5 zasadniczych czynników: 

 Logikę rewitalizacji, tj. fakt, iż najpierw konieczne jest stworzenie warunków 

przestrzennych (lokalowych, terytorialnych, infrastrukturalnych), a w dalszej 

kolejności następuje realizacja projektów, które pozwolą na efektywne wykorzystanie 

powstałej infrastruktury (projekty miękkie); 

 Poziom deficytu, zgodnie z założeniem, że najpierw powinny być rozwiązywane 

problemy o największym nasileniu, 

 Skalę działania, tj. uwzględnienie w hierarchii najpierw projektów dużych, a w dalszej 

kolejności projektów mniejszych, których zakres będzie mógł być w przyszłości 

modyfikowany i dostosowywany do faktycznej sytuacji powstałej po zrealizowaniu 

projektów dużych.   
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 Konieczność równomiernego pod względem terytorialnym (we wszystkich 

podobszarach rewitalizacji lub ich sąsiedztwie) rozmieszczenia działań, 

 Fakt, iż Gmina, jako instytucja zarządzająca Programem nie ma możliwości 

wyegzekwowania przeprowadzenia przez prywatnych inwestorów zadeklarowanych 

projektów.  

PROJEKT 1 
ROZBUDOWA OBIEKTU OŚWIATOWEGO O ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 

Z ZAPLECZEM W NOWYM BRZESKU 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Gmina Nowe Brzesko 

Zakres rzeczowy 
projektu wraz z 
opisem, w jaki 
sposób działania 
zaplanowane w 
projekcie 
przyczynią się do 
realizacji celów 
Programu 

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie rozbudowy budynku 
Zespołu Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego, zlokalizowanego przy 
ulicy Krakowskiej 29. Zakres prac obejmować będzie dobudowę jednego 
jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego skrzydła. Ponadto w 
ramach dostosowania obiektu do potrzeb funkcji przedszkolnej planuje 
się zakupić niezbędne wyposażenie. 
Działanie będzie realizowało 2 zasadnicze cele: 

 Poprawi możliwość powrotu na rynek pracy młodych rodziców, 
poprzez stworzenie możliwości opieki nad dziećmi w wieku 
przedszkolnym, 

 W dalszej perspektywie pozwoli na poprawę wyników dzieci w 
nauczaniu.  

 
REALIZOWANY CEL: 
Cel szczegółowy 1. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb 
społecznych 
Kierunek 2. Rozbudowa i modernizacja publicznych obiektów 
edukacyjnych i wychowawczych 
Cel szczegółowy 2. Społeczna i zawodowa aktywizacja mieszkańców 
obszaru rewitalizacji 
Kierunek 1. Wdrożenie działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych 

Lokalizacja  Ul. Krakowska 29, Nowe Brzesko 

Szacowana 
wartość z 
podaniem źródeł 
finansowania 
(krajowe środki 
publiczne, EFRR, 
EFS, FS, środki 
prywatne, środki 
z innych źródeł) 

Szacowany koszt: 1 500 000 zł 
Źródło finansowania: krajowe środki publiczne, EFRR, EFS 

Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich 
oceny w 
odniesieniu do 
celów 
rewitalizacji 

Rezultat 1: Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych, 
Sposób oceny 1: Sprawozdanie z realizacji projektu, protokół odbioru 
robót. 
Rezultat 2: Poprawa warunków łączenia życia zawodowego z opieką 
nad dziećmi 
Sposób oceny 2: Liczba dzieci, których rodzice pracują zawodowo, 
sprawozdanie z działalności placówki 
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PROJEKT 2 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU „STARY GOK”  

Podmiot 
odpowiedzialny 

Gmina Nowe Brzesko 

Zakres rzeczowy 
projektu wraz z 
opisem, w jaki 
sposób działania 
zaplanowane w 
projekcie 
przyczynią się do 
realizacji celów 
Programu 

W ramach zadania planuje się przeprowadzenie gruntownej przebudowy 

i rozbudowy budynku tzw. "Stary GOK", a także jego gruntowną 

modernizację. Docelowo będzie on stanowił obiekt wielofunkcyjny, 

łączący przestrzenie wykorzystywane na potrzeby: 

 Klub Seniora, 

 Organizacji pozarządowych, 

 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z czytelnią, 

 Małego inkubatora przedsiębiorczości. 

 
Na obecnym etapie obiekt ze względu na zły stan techniczny, nie może 
być wykorzystywany. Jego niewątpliwym potencjałem jest lokalizacja w 
centrum miasta, w kwartale stanowiącym spójną całość z Zespołem 
Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnym i Miejsko-Gminnym Centrum 
Kultury i Promocji. W ramach projektu planuje się przeprowadzić 
całkowitą rewitalizację i rozbudowę istniejącego budynku wraz z 
adaptacją dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Jako działanie uzupełniające zostanie zagospodarowane otoczenie 
obiektu - zlokalizowane zostaną obiekty małej architektury i urządzeń 
rekreacyjnych, a także dla poprawy dostępności, dostosowany zostanie 
parking przy obiekcie. 
Planuje się poprawić dostępność komunikacyjną również poprzez 
lokalizację punktów postojowych dla rowerów. 
 
REALIZOWANY CEL: 
Cel szczegółowy 1. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb 
społecznych 
Kierunek 1. Rozbudowa i modernizacja publicznych obiektów kultury 
Kierunek 4. Rozbudowa systemu obsługi transportu, w tym transportu 
rowerowego 
Cel szczegółowy 2. Społeczna i zawodowa aktywizacja mieszkańców 
obszaru rewitalizacji 
Kierunek 2. Wdrożenie działań na rzecz poprawy oferty zajęć 
pozalekcyjnych oraz aktywności kulturalnej osób w każdym wieku. 
Kierunek 3.  Wdrożenie działań na rzecz włączenia społecznego osób 
niepełnosprawnych i starszych 

Lokalizacja Nowe Brzesko, ul. Krakowska 27 

Szacowana 
wartość z 
podaniem źródeł 
finansowania 
(krajowe środki 
publiczne, EFRR, 
EFS, FS, środki 
prywatne, środki 

Szacowany koszt: 1 500 000 zł 
Źródło finansowania: krajowe środki publiczne, EFRR 
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z innych źródeł) 

Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich 
oceny w 
odniesieniu do 
celów 
rewitalizacji 

Rezultat 1: Zwiększenie powierzchni dostosowanej do potrzeb 
realizowania publicznej oferty kultury i oferty aktywności społecznej.   
Rezultat 2: Wzrost liczby imprez kulturalnych organizowanych rocznie 
w obiekcie. 
Rezultat 3: Wzrost liczby seniorów i osób niepełnosprawnych 
korzystających z oferty kultury i oferty aktywności społecznej. 
Sposób oceny 1: Protokół odbioru robót 
Sposób oceny 2 i 3: Sprawozdania zarządcy budynku, listy obecności. 

 

PROJEKT 3 
DOSTOSOWANIE OBIEKTU BYŁEJ SZKOŁY W SIEROSŁAWICACH DO 

NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH  

Podmiot 
odpowiedzialny 

Gmina Nowe Brzesko 

Zakres rzeczowy 
projektu wraz z 
opisem, w jaki 
sposób działania 
zaplanowane w 
projekcie 
przyczynią się do 
realizacji celów 
Programu 

W Projekcie wykorzystany zostanie potencjał, jakim jest położenie 
budynku starej szkoły w sąsiedztwie nowego obiektu, stanowiącego 
siedzibę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Sierosławicach. 
W ramach zadania planuje się przeprowadzić gruntowną modernizację 
obiektu (całościowy remont, termomodernizacja, budowa lub 
dostosowanie sanitariatów, dostosowanie obiektu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych). 
W budynku powstaną następujące przestrzenie: 

 dwuoddziałowe przedszkole na parterze (planowane 
zagospodarowanie dwóch dużych sal),  

 świetlica środowiskowa na piętrze, oferującą zajęcia dodatkowe 
dla dzieci z obszarów rewitalizacji w Sierosławicach i Hebdowie, 

 sala zebrań wiejskich, w pozostałej części parteru, przy czym w 
miarę dostępności,  będzie ona wykorzystywana również dla 
potrzeb oferty kultury dla dzieci, młodzieży i pozostałych 
mieszkańców - stworzona zostanie możliwość organizacji 
spotkań literackich, filmowych, warsztatów itp.  

 
Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany z myślą o działaniach 
integracji międzypokoleniowej - powstanie tu międzypokoleniowe 
podwórko (ławeczki, stoliki, stół do ping-ponga, siłownia zewnętrzna, 
elementy wyposażenia placu zabaw, stojaki na rowery). 
 
Projekt zakłada również zakup wyposażenia dla placówki przedszkolnej, 
świetlicy i sali zebrań, a także zapewnienie oferty zajęć przedszkolnych 
w ramach realizacji projektów miękkich, zwłaszcza z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego - planuje się organizację 
zajęć wyjazdowych, zajęć językowych, sportowych, muzycznych, z 
rytmiki itd.  
W ramach koordynacji z działaniami nakierowanymi na poprawę 
warunków powrotu na rynek pracy, planuje się prowadzić konsultacje z 
rodzicami dzieci, odnośnie przedłużania czasu pracy placówki.  
REALIZOWANY CEL: 
Cel szczegółowy 1. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb 
społecznych 
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Kierunek 2. Rozbudowa i modernizacja publicznych obiektów 
edukacyjnych i wychowawczych 
Cel szczegółowy 2. Społeczna i zawodowa aktywizacja mieszkańców 
obszaru rewitalizacji 
Kierunek 2. Wdrożenie działań na rzecz poprawy oferty zajęć 
pozalekcyjnych oraz aktywności kulturalnej osób w każdym wieku. 
Kierunek 3.  Wdrożenie działań na rzecz włączenia społecznego osób 
niepełnosprawnych i starszych 

Lokalizacja Sierosławice 53 

Podobszar rewitalizacji w Sierosławicach 

Szacowana 
wartość z 
podaniem źródeł 
finansowania 
(krajowe środki 
publiczne, EFRR, 
EFS, FS, środki 
prywatne, środki 
z innych źródeł) 

Szacowany koszt: 1 000 000 zł 
Źródło finansowania: krajowe środki publiczne, EFRR, EFS 

Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich 
oceny w 
odniesieniu do 
celów 
rewitalizacji 

Rezultat 1: Rozbudowa bazy lokalowej z myślą o ofercie 
wychowawczej i czasu wolnego  
Rezultat 2: Wzrost liczby miejsc przedszkolnych, 
Rezultat 3: Poprawa dostępności oferty kultury i wzrost liczby osób 
uczestniczących w aktywności kulturalnej,  
Sposób oceny 1: Protokół odbioru robót; 
Sposób oceny 2: Sprawozdanie z działalności placówki; 
Sposób oceny 3: Sprawozdanie z działalności, listy obecności. 

 

PROJEKT 4 

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CELE 

USŁUGOWE, ROZBUDOWA I NADBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU 

DAWNEGO SPICHLERZA PRZY KLASZTORZE OO. PIJARÓW W 

HEBDOWIE    

Podmiot 
odpowiedzialny 

Polska Prowincja Zakonu Pijarów  

Zakres rzeczowy 
projektu wraz z 
opisem, w jaki 
sposób działania 
zaplanowane w 
projekcie 
przyczynią się do 
realizacji celów 
Programu 

W ramach zadania, na bazie zabytkowego budynku dawnego spichlerza 
powstanie kompleksowy obiekt o charakterze rekreacyjno-usługowym. 
Co ważne, obiekt położony będzie w niewielkiej odległości od powstałej 
w ostatnich latach Nowobrzeskiej Strefy Gospodarczej (1,3 km w linii 
prostej, ok. 3 km przemieszczając się drogą krajową 79). Jako centrum 
mogące służyć organizacji imprez firmowych, konferencji, szkoleń itp., 
stanowić będzie zatem odpowiednie zaplecze dla istniejących zakładów 
przemysłowych, a także ważny argument w lokalizacji nowych 
przedsiębiorstw.  
 
W ramach części budowlanej projektu zaplanowano: 

 Pion wielofunkcyjny z zapleczem gastronomicznym - sala dla 200 
osób dorosłych i 100 dzieci, 
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 Zespół rekreacyjny i odnowy biologicznej - SPA, gabinet masażu, 
gabinet kosmetyczny oraz sala fitness i siłownia, 

 Sala projekcyjno-widowiskowa, 
 Wewnętrzny zespół zabawowy dla dzieci i młodzieży,  

 Gościnne / hotelowe jednostki mieszkalne, 
 Pion techniczno-magazynowy. 

 
W części inwestycyjnej wykonane zostaną również: 

 Instalacje wewnętrzne: eNN, tel.-tech, wod-kan-gaz, 
 Odprowadzenie wód opadowych wraz z przyłączami, 
 Dachowa instalacja solarna,  
 Wewnętrzny układ komunikacyjny, 
 Utwardzenie terenu i zjazd.    

 
W ramach projektu planuje się również całościowe wyposażenie obiektu 
dla potrzeb prowadzonej działalności, w tym: 

 Zakup wyposażenia rekreacyjnego i odnowy biologicznej, 
 Zakup sprzętu prezentacyjnego i konferencyjnego, 

 Zakup wyposażenia dla części zabawowej, przeznaczonej dla 
dzieci, 

 Zakup wyposażenia dla części gościnno-hotelowej.  
 
Zasadniczo projekt będzie miał charakter komercyjny, jednak w ramach 
działalności społecznej, Polska Prowincja Zakonu Pijarów będzie na 
wskazanych przez siebie warunkach i terminach udostępniać 
nieodpłatnie infrastrukturę mieszkańcom. Powstała oferta stanowić 
będzie uzupełnienie dla działalności obiektów publicznych, a skierowana 
będzie zwłaszcza dla osób starszych i niepełnosprawnych, a także dla 
dzieci. 
 
Łącznie w samym obiekcie planuje się zatrudnić do 15 osób (na umowę 
o pracę lub w ramach elastycznych form zatrudnienia).    
 
REALIZOWANY CEL: 
Cel szczegółowy 1. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb 
społecznych 
Kierunek 3. Stworzenie miejsc aktywnej rekreacji dla osób w każdym 

wieku 

Cel szczegółowy 2. Społeczna i zawodowa aktywizacja mieszkańców 
obszaru rewitalizacji  
Kierunek 4. Poprawa warunków inwestycyjnych w obszarze 
rewitalizacji i jego otoczeniu  

Lokalizacja Dz. 216/10  Hebdów  

Podobszar rewitalizacji w Hebdowie  

Szacowana 
wartość z 
podaniem źródeł 
finansowania 

Szacowany koszt: 9 200 000 zł 
Źródło finansowania: środki prywatne, EFRR, krajowe środki publiczne 
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(krajowe środki 
publiczne, EFRR, 
EFS, FS, środki 
prywatne, środki 
z innych źródeł) 

Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich 
oceny w 
odniesieniu do 
celów 
rewitalizacji 

Rezultat 1: Powstanie zaplecza konferencyjnego i szkoleniowego  
Rezultat 2: Wzrost liczby miejsc pracy 
Sposób oceny 1: Protokół odbioru robót 
Sposób oceny 2: Dokumentacja pracownicza zakładu pracy 
 

 

PROJEKT 5 BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO Z CZĘŚCIĄ REMIZY OSP  

Podmiot 
odpowiedzialny 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Szpitary 

Zakres rzeczowy 
projektu wraz z 
opisem, w jaki 
sposób działania 
zaplanowane w 
projekcie 
przyczynią się do 
realizacji celów 
Programu 

W ramach projektu planuje się wybudowanie budynku wielofunkcyjnego 
pod adresem Szpitary 1. Będzie to obiekt jednokondygnacyjny, 
niepodpiwniczony, dostosowany do potrzeb osób starszych i 
niepełnosprawnych, z częścią wydzieloną dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Szpitarach.  
W ramach dostosowania obiektu do funkcji kulturalno-społecznych 
planuje się zakupić niezbędne wyposażenie. Obiekt docelowo będzie 
zaspokajał potrzeby kulturalne, społeczne i obywatelskie - będzie 
stanowił infrastrukturę dla działań: 

 Centrum Kultury i Rozwoju Wsi, 
 Klubu Młodzieży, 
 Klubu Seniora, 
 Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 
Obecna infrastruktura (budynek OSP Szpitary, który jest pozostałością 
po starym magazynie nawozowym nie ma odpowiednich fundamentów, 
zatem niemożliwa jest jego modernizacja i rozbudowa. Ze względu na 
zły stan techniczny, w dłuższej perspektywie nie będzie mógł być 
bezpiecznie wykorzystywany.  

Obiekt pomimo tego, że zlokalizowany będzie w sąsiedniej 
miejscowości, będzie efektywnie zmniejszać deficyty społeczne w 
podobszarze rewitalizacji Przybysławice - od granic podobszaru będzie 
go dzieliło ok. 700 metrów, przy czym na odpowiednią dostępność 
komunikacyjną wpłynie fakt lokalizacji przy drodze wojewódzkiej nr 775.   

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na integrację i 
aktywizację społeczno-kulturalną mieszkańców terenów wiejskich 
gminy; osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży.      

 
REALIZOWANY CEL: 
Cel szczegółowy 1. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb 
społecznych 
Kierunek 1. Rozbudowa i modernizacja publicznych obiektów kultury 



 

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY NOWE BRZESKO NA LATA 2016 – 2023 

 

 

32 

Cel szczegółowy 2. Społeczna i zawodowa aktywizacja mieszkańców 
obszaru rewitalizacji 
Kierunek 3.  Wdrożenie działań na rzecz włączenia społecznego osób 
niepełnosprawnych i starszych 

Lokalizacja Szpitary 1 

Sąsiedztwo podobszaru rewitalizacji w Przybysławicach 

Szacowana 
wartość z 
podaniem źródeł 
finansowania 
(krajowe środki 
publiczne, EFRR, 
EFS, FS, środki 
prywatne, środki 
z innych źródeł) 

Szacowany koszt: 600 000 zł 
Źródło finansowania: krajowe środki publiczne, EFRR 

Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich 
oceny w 
odniesieniu do 
celów 
rewitalizacji 

Rezultat 1: Zwiększenie powierzchni dostosowanej do potrzeb 
realizowania publicznej oferty kultury i oferty aktywności społecznej.   
Rezultat 2: Wzrost liczby osób korzystających w ciągu roku z oferty 
Klubu Seniora. 
Rezultat 3: Wzrost liczby imprez kulturalnych organizowanych rocznie 
w obiekcie. 
Rezultat 4: Wzrost liczby seniorów i osób niepełnosprawnych 
korzystających z oferty kultury i oferty aktywności społecznej. 
Sposób oceny 1: Protokół odbioru robót 
Sposób oceny 2, 3 i 4: Sprawozdania zarządcy budynku, listy 
obecności. 

 

PROJEKT 6 
ZAGOSPODAROWANIE PARKU MIEJSKIEGO NA CELE REKREACYJNO-

KULTUROWE  

Podmiot 
odpowiedzialny 

Gmina Nowe Brzesko 

Zakres rzeczowy 
projektu wraz z 
opisem, w jaki 
sposób działania 
zaplanowane w 
projekcie 
przyczynią się do 
realizacji celów 
Programu 

W ramach projektu planuje się zagospodarować tereny Parku 

Miejskiego, położonego pomiędzy Zespołem Przedszkolno-Szkolno-

Gimnazjalnym, budynkiem "Starego GOK" i Miejsko-Gminnym Centrum 

Kultury i Promocji w Nowym Brzesku. Planuje się uporządkowanie 

terenu zielonego, a także: 

• Realizację obiektów tzw. małej architektury: kosze na śmieci, ławki, 

stoliki, latarnie;  

• Utworzenie sceny letniej - wykonanie projektu budowlanego, prace 

budowlane, zagospodarowanie terenu.  

Powstała infrastruktura będzie stanowiła naturalne zaplecze dla 

pozostałych realizowanych projektów. Pozwoli na organizację imprez, 

przygotowywanych przez instytucje kultury (powiązanie z projektem 2.), 
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a także szkoły i przedszkole (projekt 1.). 

Dzięki skupieniu w jednym miejscu przedstawicieli różnych generacji 

(przedszkole, szkoła, GOK z Klubem Seniora), projekt będzie miał 

pozytywny wpływ na integrację społeczną osób starszych i 

niepełnosprawnych. 

REALIZOWANY CEL: 
Cel szczegółowy 1. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb 

społecznych 

Kierunek 3. Stworzenie miejsc aktywnej rekreacji dla osób w każdym 

wieku 

Cel szczegółowy 2. Społeczna i zawodowa aktywizacja mieszkańców 

obszaru rewitalizacji 

Kierunek 3.  Wdrożenie działań na rzecz włączenia społecznego osób 

niepełnosprawnych i starszych 

Lokalizacja Działka 1108 Nowe Brzesko 

Szacowana 
wartość z 
podaniem źródeł 
finansowania 
(krajowe środki 
publiczne, EFRR, 
EFS, FS, środki 
prywatne, środki 
z innych źródeł) 

Szacowany koszt: 500 000 zł 
Źródło finansowania: krajowe środki publiczne, EFRR 

Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich 
oceny w 
odniesieniu do 
celów 
rewitalizacji 

Rezultat: Zwiększenie Powierzchnia zmodernizowanych terenów 
rekreacyjnych 
Sposób oceny: Protokół odbioru robót 

 

PROJEKT 7 
MIĘDZYPOKOLENIOWE PODWÓRKO – ORGANIZACJA STREFY 

SPORTOWO – REKREACYJNEJ W M. NOWE BRZESKO  

Podmiot 
odpowiedzialny 

Gmina Nowe Brzesko  

Zakres rzeczowy 
projektu wraz z 
opisem, w jaki 
sposób działania 
zaplanowane w 
projekcie 
przyczynią się do 
realizacji celów 
Programu 

W ramach zadania planuje się przeprowadzić kompleksową 

modernizację istniejącego placu zabaw i dostosowanie go do potrzeb 

podwórka międzypokoleniowego. 

Przewidywany zakres prac to: 

• Montaż urządzeń do nisko intensywnego treningu takich jak orbitrek, 

rowerek stacjonarny i ławeczki gimnastyczne,  

• Montaż urządzeń dla najmłodszych – huśtawki,  

• Montaż stolików do gier planszowych na powietrzu,  
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• Wykonanie wielofunkcyjnej nawierzchni asfaltowej do dowolnego 

wykorzystania przez użytkowników,  

• Montaż większej ilości ławek, gdzie osoby starsze będą mogły 

odpocząć, 

 Lokalizacja stojaków rowerowych.  

 

Powstała przestrzeń w równym stopniu zaspokajać będzie potrzeby 

mieszkańców najmłodszych, jak i starszych. Projekt będzie miał zatem 

charakter integracyjny. Logicznie powiązany będzie z innymi projektami 

realizowanymi w najbliższym otoczeniu, zwłaszcza z projektami nr 1 i 2.    

 

REALIZOWANY CEL: 
Cel szczegółowy 1. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb 

społecznych 

Kierunek 3. Stworzenie miejsc aktywnej rekreacji dla osób w każdym 

wieku 

Cel szczegółowy 2. Społeczna i zawodowa aktywizacja mieszkańców 
obszaru rewitalizacji 
Kierunek 3.  Wdrożenie działań na rzecz włączenia społecznego osób 
niepełnosprawnych i starszych 

Lokalizacja Nowe Brzesko, dz. ewid. nr 1101 

Szacowana 
wartość z 
podaniem źródeł 
finansowania 
(krajowe środki 
publiczne, EFRR, 
EFS, FS, środki 
prywatne, środki 
z innych źródeł) 

Szacowany koszt: 300 000 zł 
Źródło finansowania: krajowe środki publiczne, EFRR 

Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich 
oceny w 
odniesieniu do 
celów 
rewitalizacji 

Rezultat: Zwiększenie powierzchni zmodernizowanych terenów 
rekreacyjnych 
Sposób oceny: Protokół odbioru robót 

 

PROJEKT 8 WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH W POWROCIE NA RYNEK PRACY 

Podmiot 
odpowiedzialny 

M-GOPS w Nowym Brzesku 

Zakres rzeczowy 
projektu wraz z 
opisem, w jaki 
sposób działania 
zaplanowane w 

W ramach projektu zostanie stworzona kompleksowa oferta wsparcia w 
powrocie na rynek pracy dla osób bezrobotnych. Planuje się 
zagwarantować 40% miejsc w projekcie mieszkańcom obszaru 
rewitalizacji. 
 



 

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY NOWE BRZESKO NA LATA 2016 – 2023 

 

 

35 

projekcie 
przyczynią się do 
realizacji celów 
Programu 

W ramach projektu zostaną uwzględnione następujące typy działań:   
 Pomoc w organizacji stażu, wolontariatu lub praktyk,  
 Zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera 

zatrudnienia wspieranego oraz inne usługi ułatwiające adaptację 
pracownika w środowisku pracy 

 Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne; 
 Trening kompetencji i umiejętności społecznych;  
 Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;  
 Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę 

kwalifikacji;  

 Inne narzędzia, metody służące aktywizacji społecznej i 
zawodowej, wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb osób 
obejmowanych wsparciem (w tym o charakterze zdrowotnym). 

Planuje się realizować projekt w porozumieniu z lokalnymi 
pracodawcami tak, aby zakres pozyskiwanych kwalifikacji współgrał z 
zapotrzebowaniem rynku pracy. 
 
REALIZOWANY CEL: 
Cel szczegółowy 2. Społeczna i zawodowa aktywizacja mieszkańców 
obszaru rewitalizacji 
Kierunek 1. Wdrożenie działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych  

Lokalizacja Gmina Nowe Brzesko ze szczególnym uwzględnieniem obszaru 

rewitalizacji 

Szacowana 
wartość z 
podaniem źródeł 
finansowania 
(krajowe środki 
publiczne, EFRR, 
EFS, FS, środki 
prywatne, środki 
z innych źródeł) 

Szacowany koszt: 500 000 zł 
Źródło finansowania: krajowe środki publiczne, EFS 

Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich 
oceny w 
odniesieniu do 
celów 
rewitalizacji 

Rezultat: Poprawa warunków powrotu na rynek pracy  
Sposób oceny: Sprawozdanie z działalności M-GOPS, liczba 
uczestników, którzy wzięli udział w projekcie 
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PROJEKT 9 
STWORZENIE OFERTY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH  

Podmiot 
odpowiedzialny 

Placówki edukacyjne gminy (jednostki organizacyjne) 

Zakres rzeczowy 
projektu wraz z 
opisem, w jaki 
sposób działania 
zaplanowane w 
projekcie 
przyczynią się do 
realizacji celów 
Programu 

W ramach projektu zostanie stworzona szeroka oferta nowoczesnych 
zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich uczniów szkół podstawowych w 
gminie. 

Część inwestycyjna projektu dotyczyć będzie natomiast dwóch placówek 
szkolnych w obszarze rewitalizacji. W ramach działania stworzone 
zostaną minicentra multimedialne w szkołach podstawowych w 
Sierosławicach i Nowym Brzesku. Powstałe przestrzenie służyć będą 
realizacji zajęć w kluczowych dziedzinach: 

 Języków obcych,  

 Kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji 

naukowo-technicznych, 

 Kompetencji informatycznych, 

 Umiejętności uczenia się, 

 Kompetencji społecznych, 

 Edukacji ekologicznej, 

 Przedsiębiorczości. 

Część "miękka" projektu zakładać będzie organizację zajęć z zakresu 

m.in.: 

 Nauki języków obcych z wykorzystaniem nowoczesnych technik 

pamięciowych, 

 Nauki programowania komputerowego i tworzenia grafiki 

komputerowej, 

 Pogłębiania wiedzy matematycznej i technicznej, 

 Edukacji ekologicznej. 

Dokładny zakres tematyczny zajęć zostanie dostosowany do bieżących 

potrzeb, na etapie przygotowań do realizacji projektu. 

Ponadto powstałe minicentra multimedialne planuje się wykorzystać 

jako bazę do rozwoju organizacji pozarządowych - będą one 

udostępniane organizacjom społecznym pod warunkiem realizacji celów 

użytecznych publicznie (edukacja, aktywizacja osób starszych itd.) oraz 

niekolidowania zajęć z pracą szkół.    

REALIZOWANY CEL: 
Cel szczegółowy 1. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb 

społecznych 

Kierunek 2. Rozbudowa i modernizacja publicznych obiektów 

edukacyjnych i wychowawczych 

Cel szczegółowy 2. Społeczna i zawodowa aktywizacja mieszkańców 
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obszaru rewitalizacji 

Kierunek 2. Wdrożenie działań na rzecz poprawy oferty zajęć 

pozalekcyjnych oraz aktywności kulturalnej osób w każdym wieku. 

Lokalizacja Obszar rewitalizacji i otoczenie obszaru rewitalizacji gminy Nowe 

Brzesko 

Szacowana 
wartość z 
podaniem źródeł 
finansowania 
(krajowe środki 
publiczne, EFRR, 
EFS, FS, środki 
prywatne, środki 
z innych źródeł) 

Szacowany koszt: 800 000 zł 
Źródło finansowania: krajowe środki publiczne, EFS 

Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich 
oceny w 
odniesieniu do 
celów 
rewitalizacji 

Rezultat 1: Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży 
Rezultat 2: Poprawa oferty zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży 
Sposób oceny 1: Protokoły odbioru robót 
Sposób oceny 2: Sprawozdanie z realizacji projektu, liczba dzieci i 
młodzieży uczestniczących w projekcie listy, obecności 

 

4.2 UZASADNIENIE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH POZA OBSZAREM REWITALIZACJI 

Działania rewitalizacyjne muszą uwzględniać 3 kwestie: 

 Konieczność zapewnienia efektywności ekonomicznej, zwłaszcza w kontekście trudnej 

sytuacji finansowej gminy - w praktyce oznacza to prace modernizacyjne i 

dostosowawcze w istniejących obiektach, 

 Koniczność poprawy sytuacji we wszystkich podobszarach rewitalizacji, co wynika z 

logiki rewitalizacji, 

 Podział obszaru rewitalizacji na podobszary, częściowo posiadające układ 

pierścieniowy (wokół miasta Nowe Brzesko).  

Na mapie wskazano obszar, w którym realizowane będą działania w ramach projektów 1, 2, 

6 i 7. 
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Rysunek 2. LOKALIZACJA PODOBSZARÓW REWITALIZACJI W RUDNIE DOLNYM, 

PRZYBYSŁAWICACH I HEBDOWIE WZGLĘDEM INWESTYCJI W CENTRUM NOWEGO BRZESKA 

 

PROJEKT 1 - Ul. Krakowska 29, Nowe Brzesko 

Działanie mające na celu utworzenie przy istniejącej szkole placówki przedszkolnej wchodzi w 

skład działań mających poprawić możliwość powrotu rodziców na rynek pracy. Dotyczy to 

zarówno mieszkańców podobszarów w Rudnie Dolnym i Przybysławicach, jak i w Hebdowie.  

W żadnej z wymienionych miejscowości nie ma obiektów edukacyjnych, przy czym ze 

względów logistycznych i wygody rodziców szkoła i przedszkole powinny znajdować się w 

tym samym budynku lub w niewielkiej odległości (rodzice przed pracą odwożą lub 

odprowadzają dzieci starsze do szkoły, a młodsze do przedszkola). 

Jak wskazano poniżej, odległości granic poszczególnych podobszarów rewitalizacji od 

Zespołu Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego, przy którym planuje się rozbudować zaplecze 

przedszkolne wynoszą od 1,2 do 3 kilometrów. Odległość nie będzie zatem najczęściej 

stanowiła bariery dla rodziców (w przypadku przekroczenia granicy 3 km, Gmina ma 

ustawowy obowiązek zorganizować bezpłatny transport dla dzieci, i tak czyni). 

PROJEKT 2 - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU „STARY GOK” (ul. Krakowska 27, 

Nowe Brzesko) 

Ściśle w podobszarach rewitalizacji Przybysławice i Rudno Dolne nie ma obiektów, które 

mogłyby być dostosowane do działań rozwoju kultury - obiekt byłej szkoły w Rudnie Dolnym 

teoretycznie mógłby służyć temu celowi, jednak w praktyce wymagałoby to znacznych 

nakładów finansowych, które w rezultacie pozwoliłyby stworzyć zaplecze kultury jedynie dla 
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ok. 370 mieszkańców wsi. Ponadto w obecnej sytuacji finansowej, Gmina nie byłaby w stanie 

utrzymać kilku filii placówek kultury. 

 

PROJEKT 6 - ZAGOSPODAROWANIE PARKU MIEJSKIEGO NA CELE REKREACYJNO-

KULTUROWE (Dz. 1108 Nowe Brzesko) 

Podobnie jak w przypadku Projektu 2, nie ma możliwości znalezienia odpowiednich miejsc 

pod lokalizację infrastruktury rekreacyjnej we wszystkich miejscowościach obszaru 

rewitalizacji. Powstała infrastruktura będzie stanowić zaplecze dla projektów miękkich, przy 

czym jak określono wcześniej, projekty te będą przewidywały gwarantowaną liczbę miejsc 

dla dzieci z podobszarów rewitalizacji.  

 

PROJEKT 7 - MIĘDZYPOKOLENIOWE PODWÓRKO (Dz. nr 1101 Nowe Brzesko) 

Międzypokoleniowe podwórko sąsiadować będzie z przedszkolem tworzonym w ramach 

projektu nr 1. W związku z tym, że przeznaczone będzie nie tylko dla dzieci, ale też dla 

seniorów i osób niepełnosprawnych, przeanalizowano możliwości tworzenia infrastruktury w 

innych lokalizacjach w granicach obszaru rewitalizacji. 

Tego typu infrastruktura mogłaby powstać w Rudnie Dolnym, w obrębie byłej szkoły 

(obecnie znajduje się tu boisko). Jest to jednak teren położony na uboczu. W oczywisty 

sposób nie tworzyłby oferty dla mieszkańców obszaru rewitalizacji w miejscowości 

Przybysławice, a tym bardziej w Hebdowie. Nie byłby odpowiednio dostępny dla osób 

niepełnosprawnych i starszych, nie byłby ponadto funkcjonalnie połączony z pozostałą 

infrastrukturą.   

 

PROJEKT 5 - BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO Z CZĘŚCIĄ REMIZY OSP 

Budynek wielofunkcyjny położony będzie w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości 

Przybysławice i zlokalizowanego w niej obszaru rewitalizacji. Jak wskazano na rysunku, 

odległość do głównych części podobszaru rewitalizacji w Przybysławicach wynosić będzie od 

700 do 1700 metrów, licząc drogę konieczną do przebycia. Odległość do najdalej na zachód 

położonej części podobszaru rewitalizacji wynosić będzie niespełna 3 km.  
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Rysunek 3. LOKALIZACJA REMIZY OSP SZPITARY WZGLĘDEM PODOBSZARU REWITALIZACJI W 

PRZYBYSŁAWICACH 

 

 

4.3 RAMOWY PLAN FINANSOWY 

Poniżej przedstawiono zestawienie projektów z podziałem na podmioty odpowiedzialne za 

realizację. Łączna kwota znanych zdefiniowanych inwestycji wynosi 15 900 000 zł. Z tego 

projekty na łączną kwotę 1 300 000 zł (8,2%) planuje się realizować PRZEDE WSZYSTKIM ze 

wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałe projekty realizowane będą ze 

wsparciem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku projektu 1 oraz 

projektu 6, tzn. rozbudowy obiektu szkolnego w Nowym Brzesku oraz modernizacji starej 

szkoły w Sierosławicach, planuje się połączyć wsparcie EFRR i EFS, przy czym dominujące 

będą środki EFRR.  

 

LP. PROJEKT PODMIOT 
ODPOWIEDZIALNY 

KOSZT 
ZADANIA 

ŹRÓDŁO 
FINANSOWANIA 

1 ROZBUDOWA OBIEKTU 
OŚWIATOWEGO O 
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 
Z ZAPLECZEM W NOWYM 
BRZESKU 

Gmina Nowe 
Brzesko 

1 500 000 zł krajowe środki 
publiczne, 
EFRR, EFS 

2 PRZEBUDOWA I 
ROZBUDOWA BUDYNKU 
„STARY GOK” 

Gmina Nowe 
Brzesko 

1 500 000 zł krajowe środki 
publiczne, EFRR 

3 DOSTOSOWANIE OBIEKTU Gmina Nowe 1 000 000 zł krajowe środki 
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BYŁEJ SZKOŁY W 
SIEROSŁAWICACH DO 
NOWYCH FUNKCJI 
SPOŁECZNYCH 

Brzesko publiczne, 
EFRR, EFS 

4 PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ 
SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
NA CELE USŁUGOWE, 
ROZBUDOWA I 
NADBUDOWA 
ZABYTKOWEGO BUDYNKU 
DAWNEGO SPICHLERZA 
PRZY KLASZTORZE OO. 
PIJARÓW W HEBDOWIE    

Polska Prowincja 
Zakonu Pijarów 

9 200 000 zł środki 
prywatne, 
EFRR, krajowe 
środki publiczne 

5 BUDOWA BUDYNKU 
WIELOFUNKCYJNEGO Z 
CZĘŚCIĄ REMIZY OSP 

Stowarzyszenie na 
rzecz rozwoju wsi 
Szpitary 

600 000 zł krajowe środki 
publiczne, EFRR 

6 ZAGOSPODAROWANIE 

PARKU MIEJSKIEGO NA 

CELE REKREACYJNO-

KULTUROWE  

 

Gmina Nowe 
Brzesko 

500 000 zł krajowe środki 
publiczne, EFRR 

7 MIĘDZYPOKOLENIOWE 
PODWÓRKO – 
ORGANIZACJA STREFY 
SPORTOWO – 
REKREACYJNEJ W M. NOWE 
BRZESKO 

Gmina Nowe 
Brzesko 

300 000 zł krajowe środki 
publiczne, EFRR 

8 WSPARCIE OSÓB 
BEZROBOTNYCH W 
POWROCIE NA RYNEK 
PRACY 

M-GOPS w Nowym 
Brzesku 

500 000 zł krajowe środki 
publiczne, EFS 

9 STWORZENIE OFERTY 
ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH 

Placówki edukacyjne 
gminy (jednostki 
organizacyjne) 

800 000 zł krajowe środki 
publiczne, EFS 

ŁĄCZNIE 15 900 000 zł  
 

4.4 POZOSTAŁE DOPUSZCZALNE PROJEKTY REWITALIZACYJNE 

Jak wykazano, siłą rzeczy infrastruktura musi być skupiona w głównym centrum 

administracyjnym gminy, czyli Mieście Nowe Brzesko. Powyżej przedstawiono te projekty 

rewitalizacyjne, które na obecnym etapie mogą być zdefiniowane i opisane. Należy ponadto 

zauważyć, że lista projektów rewitalizacyjnych nie jest listą zamkniętą. W ciągu następnych 

lat mogą pojawić się zarówno projekty rewitalizacyjne realizowane przez Gminę, jak i przez 

pozostałe podmioty, np. przedsiębiorców lub organizacje pozarządowe. 

Za projekty rewitalizacyjne, tzn. takie, bez których kompleksowa rewitalizacja wskazanych 

obszarów nie może się udać, uznano: 
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1. Wszystkie projekty, których celem będzie rozbudowa i modernizacja obiektów kultury, 

edukacji i obiektów wychowawczych, 

2. Wszystkie projekty, których celem będzie rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej, 

służącej mieszkańcom obszaru rewitalizacji, 

3. Projekty nakierowane na poprawę możliwości transportowych, zwłaszcza pomiędzy 

poszczególnymi podobszarami rewitalizacji, a centrum gminy, tj. miastem Nowe 

Brzesko.  

4. Projekty (zwłaszcza projekty miękkie), których celem będzie poprawa kwalifikacji 

zawodowych osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem, przy czym rozumieć 

przez to należy zarówno działania realizowane przez Gminę i jej jednostki 

organizacyjne, jak i przez sektor prywatny i społeczny (firmy, organizacje 

pozarządowe, spółdzielnie socjalne itd.), 

5. Projekty nastawione na poprawę warunków inwestycyjnych w obrębie podobszarów 

rewitalizacji, a także w ich sąsiedztwie, 

6. Projekty, mające na celu poprawę warunków edukacyjnych w szkołach obsługujących 

dzieci z obszaru rewitalizacji, 

7. Wszelkie działania mające na celu poprawę sytuacji seniorów oraz osób 

niepełnosprawnych - tj. działania inwestycyjne, ale też działania miękkie, nastawione 

na integrację społeczną. 
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5. MECHANIZMY INTEGROWANIA DZIAŁAŃ 

W GPR przyjęto model polegający na: 

1. Integrowaniu działań już zrealizowanych z działaniami zaplanowanymi na przyszłość. 

Stąd uwzględnione w GPR projekty po części stanowią logiczną kontynuację działań 

realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej UE, tj. w latach 2007 - 2013 

(komplementarność międzyokresowa). 

WCZEŚNIEJSZE PROJEKTY PLANOWANE DZIAŁANIA W GPR 

Dokończenie budowy obiektów 
oświatowych wraz z budową sali 
gimnastycznej na terenie gminy Nowe 
Brzesko - Etap I i II 

W ramach projektu zastała dokończona budowa 
obiektów edukacyjnych. Logiczną kontynuacją jest 
wdrożenie projektów miękkich nastawionych na 
organizację zajęć pozalekcyjnych, a mających na 
celu efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury. 
Stąd projekt 6. Stworzenie oferty zajęć 
pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych 

Budowa infrastruktury technicznej dla 
Nowobrzeskiego Obszaru 
Gospodarczego 

W ramach projektu powstała strefa aktywności 
gospodarczej w Nowym Brzesku, na której 
rozpoczęły już działalność podmioty gospodarcze. 
Konieczny jest wobec tego rozwój kwalifikacji 
zawodowych mieszkańców bezrobotnych w kierunku 
odpowiadającym zakresowi działalności nowych 
firm. Stąd projekt 7. Wsparcie osób bezrobotnych w 
powrocie na rynek pracy.  

Gmina Nowe Brzesko Przyjazna dla 
Rodziców i Dzieci 

W ramach projektu realizowanego w 2009 roku, 
powstał m.in. oddział w Przedszkolu w Nowym 
Brzesku. Planowany obecnie projekt nr 1 
Rozbudowa obiektu oświatowego o oddziały 
przedszkolne z zapleczem w Nowym Brzesku będzie 
kontynuacją przyjętego wcześniej kierunku działania 

 

2. Integrowaniu działań poszczególnych interesariuszy, tj. Gminy, mieszkańców, organizacji 

pozarządowych, przedsiębiorców. 

INSTYTUCJA I INSTYTUCJA II 
Projekt 4. Przebudowa i rozbudowa budynku 

„Stary GOK” - działanie Gminy Nowe Brzesko 

 
 

Infrastruktura będzie użytkowana przez jednostki 

organizacyjne Gminy, tj.: 

 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 

 Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną,  

 Organizacje pozarządowe. 

Projekt 4. Przebudowa i rozbudowa budynku 
„Stary GOK” - działanie Gminy Nowe Brzesko 

 

Projekt 5. Budowa budynku wielofunkcyjnego z 
częścią remizy OSP - działanie realizowane będzie 

przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi 
Szpitary. Łącznie działania stworzą ofertę kultury i 

czasu wolnego przeznaczoną dla mieszkańców 

miejscowości Przybysławice (mieszkańcy Rudna 
Dolnego korzystać będą przede wszystkim z 
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rozbudowywanej infrastruktury w Nowym 
Brzesku)  

 

3. Integrowaniu różnych funkcji w ramach tych samych działań, 

4. Integrowaniu działań inwestycyjnych z projektami o charakterze miękkim, 

5. Integrowaniu działań w różnych częściach miasta (komplementarność przestrzenna). 
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PODOBSZAR I 

Bezrobocie +   +    +  

Ubóstwo        +  

Przestępczość        + + 

Kapitał społeczny  +   + + +   

Niski poziom 
przedsiębiorczości 

  
 +  

    

Dostępność 
komunikacyjna 

  
   

    

PODOBSZAR II 

Bezrobocie +   +    +  

Ubóstwo        +  

Przestępczość        + + 

Niski poziom 
przedsiębiorczości 

  
 +  

    

PODOBSZAR III 
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Edukacja   +      + 

Poziom 
uczestnictwa w 
życiu publicznym 
i kulturalnym 

  

+   

   + 

Kapitał społeczny   +   + +   

Przekroczenia 
standardów 
jakości 
środowiska 

  

   

    

PODOBSZAR IV 

Bezrobocie    +    +  

Ubóstwo        +  

Edukacja +  +      + 

Przekroczenia 
standardów 
jakości 
środowiska 
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6. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 

6.1 OPIS STRUKTURY ZARZĄDZANIA 

Ze względu na odpowiednią wiedzę i kompetencje, głównym ośrodkiem zarządzania 

realizacją GPR będzie Urząd Miejski w Nowym Brzesku. Poszczególne zadania będą 

wykonywane z wykorzystaniem istniejącej struktury Urzędu. Na poszczególnych etapach, 

zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i realizacji projektów "miękkich", zaangażowani 

będą pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy, tj. M-GOPS, a także Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Nowym Brzesku i odpowiednich placówek edukacyjnych. 

JEDNOSTKA ZADANIA 

ZARZĄDZANIE PO STRONIE GMINY 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Brzesko Nadzór nad całością działań 

Referat Inwestycji i Remontów Działania związane z pozyskiwaniem środków 
zewnętrznych i planowaniem inwestycji. 

Radca Prawny Obsługa prawna poszczególnych etapów 
realizacji, w tym podpisywanie umów z 
wykonawcami zadań inwestycyjnych i 
nieinwestycyjnych. 

Referat Finansowy Obsługa finansowa poszczególnych działań, w 
tym przygotowywanie koniecznych zmian w 
Uchwale Budżetowej i Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej - Kierownik 

Uczestniczenie w działaniach planistycznych 
oraz w realizacji zadań inwestycyjnych oraz 
bieżące zarządzanie powstałą infrastrukturą, w 
tym poprzez współrealizację projektów 
"miękkich".  

Kierownicy pozostałych jednostek 
organizacyjnych 

 

Zarządzanie projektem realizowane będzie w ramach zadań poszczególnych pracowników 

Urzędu Miejskiego w Nowym Brzesku oraz jednostek organizacyjnych, przy czym zakłada się 

możliwość przyznania dodatków specjalnych do wynagrodzenia w związku z powierzeniem 

dodatkowych zadań, co wynika z postanowień Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych. 

Ważne! W skład zadań pracowników Urzędu, zwłaszcza odpowiedzialnych za część 

planistyczną będzie określanie dokładnego zakresu i kosztów poszczególnych projektów. 

Zgodnie z postanowieniami art. 21 Ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, w 

momencie ustalenia szczegółów zadań własnych Gminy, konieczne jest wprowadzenie 

odpowiedniego punktu do załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

gminy.  
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6.2 RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI GPR 

 

ROZBUDOWA OBIEKTU 

OŚWIATOWEGO O 
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 

Z ZAPLECZEM W NOWYM 
BRZESKU 

 

   

   

PRZEBUDOWA I 

ROZBUDOWA BUDYNKU 
„STARY GOK” 

 

   

   

DOSTOSOWANIE OBIEKTU 

BYŁEJ SZKOŁY W 
SIEROSŁAWICACH DO 

NOWYCH FUNKCJI 
SPOŁECZNYCH 

 

   

   

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ 

SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
NA CELE USŁUGOWE, 

ROZBUDOWA I 
NADBUDOWA 

ZABYTKOWEGO BUDYNKU 

DAWNEGO SPICHLERZA 
PRZY KLASZTORZE OO. 

PIJARÓW W HEBDOWIE    

 

   

   

BUDOWA BUDYNKU 
WIELOFUNKCYJNEGO Z 

CZĘŚCIĄ REMIZY OSP 

 
   

   

ZAGOSPODAROWANIE 

PARKU MIEJSKIEGO NA 

CELE REKREACYJNO-
KULTUROWE 

 

   

   

MIĘDZYPOKOLENIOWE 

PODWÓRKO – 
ORGANIZACJA STREFY 

SPORTOWO – 
REKREACYJNEJ W M. 

NOWE BRZESKO 

 

   

   

WSPARCIE OSÓB 
BEZROBOTNYCH W 

POWROCIE NA RYNEK 
PRACY 

 

   

   

STWORZENIE OFERTY 

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH 

 

   

   

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
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6.3 PROMOCJA REWITALIZACJI - WŁĄCZANIE INTERESARIUSZY 

Przyjmuje się, że konsultacje społeczne prowadzone w ramach przygotowań Programu, a 

także towarzyszące im działania promocyjne były tylko wstępem do zaangażowania 

mieszkańców w cały proces. Podstawą zaangażowania mieszkańców i pozostałych 

interesariuszy w rewitalizację jest świadomość pozytywnych rezultatów. 

Pojawienie się pierwszych efektów w postaci poprawy sytuacji mieszkańców terenów 

rewitalizowanych będzie zwiększało ich zaangażowanie (ale także zaangażowanie 

pozostałych mieszkańców gminy). W tym celu należy jednak zapewnić jasny przekaz 

polegający na skojarzeniu pozytywnych zmian ze świadomą polityką koordynowaną przez 

Gminę, a prowadzoną przez poszczególnych inwestorów i operatorów działań miękkich. 

Stąd dla każdej inwestycji realizowanej w powiązaniu z Programem należy zapewnić 

odpowiednie działania promocyjne. Naturalnym kanałem komunikacji są spotkania z 

mieszkańcami przy okazji konsultacji społecznych. Drugim pożądanym sposobem jest 

promocja przy okazji imprez czy eventów organizowanych z wykorzystaniem powstałej dzięki 

funduszom rewitalizacyjnym osi 11. RPO WM infrastruktury. 

Pamiętać należy równocześnie, że katalog projektów nie jest zamknięty. W podrozdziale 4.3 

wskazano na możliwość realizacji innych zadań rewitalizacyjnych, pozostających w zgodzie z 

celami Programu. W tym celu lokalne władze powinny monitorować możliwość pozyskiwania 

środków na projekty rewitalizacyjne i dostarczać zainteresowanym instytucjom niezbędnych 

informacji. 

Co ważne, zgodnie z logiką procesu, obszary wskazane do rewitalizacji powinny być w 

następnym etapie zastąpione kolejnymi obszarami, w których obserwowane są problemy 

społeczne. Lokalne władze powinny na bieżąco monitorować sytuację w pozostałych 

częściach gminy i kierować działania informacyjne w te miejsca, które przewidywane są jako 

kolejny obszar lub podobszar rewitalizacji. 

Dzięki temu przystępując do rewitalizacji następnych terenów, będzie można liczyć na 

zaangażowanie interesariuszy od samego początku. Jasne sygnalizowanie planów pozwoli 

również prywatnym inwestorom na przygotowanie się z wyprzedzeniem do realizacji swoich 

projektów. 

Należy pamiętać, że udział interesariuszy w podejmowaniu decyzji powinien być zapewniony 

na etapie przygotowania do realizacji projektów, a także na etapie wykorzystywania 

rezultatów projektów, zwłaszcza inwestycji. Poniżej przedstawiono proponowane działania 

angażujące dla projektów rewitalizacyjnych.   

LP. PROJEKT 
PROPONOWANA FORMA 

WŁĄCZANIA 
GRUPA DOCELOWA CEL 

1 ROZBUDOWA OBIEKTU 
OŚWIATOWEGO O ODDZIAŁY 
PRZEDSZKOLNE Z 
ZAPLECZEM W NOWYM 
BRZESKU 

 Spotkania 
konsultacyjne 

 Warsztaty z 
udziałem dzieci w 
wieku 
przedszkolnym 

 Rodzice dzieci w wieku 
przedszkolnym 

 Dzieci w wieku 
przedszkolnym 

 Ustalenie niezbędnego do 
zakupu sprzętu 

 Ustalenie kształtu oferty 
przedszkolnej 

 Ustalenie godzin pracy 
placówki 

 Ustalenie zakresu potrzeb 
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dzieci niepełnosprawnych  

2 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA 
BUDYNKU „STARY GOK” 

 Spotkania 
konsultacyjne 

 Warsztaty z 
udziałem dzieci i 
młodzieży oraz 
osób starszych 

 Dzieci i młodzież 
 Osoby starsze 
 Przedstawiciele 

organizacji 
pozarządowych i grup 
nieformalnych 

 Ustalenie niezbędnego do 
zakupu sprzętu 

 Ustalenie kształtu oferty 
kultury i czasu wolnego 

 

3 DOSTOSOWANIE OBIEKTU 
BYŁEJ SZKOŁY W 
SIEROSŁAWICACH DO 
NOWYCH FUNKCJI 
SPOŁECZNYCH 

 Rodzice dzieci w wieku 
przedszkolnym 

 Dzieci w wieku 
przedszkolnym 

 Przedstawiciele 
organizacji społecznych i 
grup nieformalnych 

 Ustalenie niezbędnego do 
zakupu sprzętu 

 Ustalenie kształtu oferty 
przedszkolnej 

 Ustalenie godzin pracy 
placówki 

 Ustalenie zakresu potrzeb 
dzieci niepełnosprawnych 

4 PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ 
SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA 
CELE USŁUGOWE, 
ROZBUDOWA I NADBUDOWA 
ZABYTKOWEGO BUDYNKU 
DAWNEGO SPICHLERZA PRZY 
KLASZTORZE OO. PIJARÓW 
W HEBDOWIE    

Decyzja po stronie inwestora 

5 BUDOWA BUDYNKU 
WIELOFUNKCYJNEGO Z 
CZĘŚCIĄ REMIZY OSP 

 Spotkania 
konsultacyjne 

 Warsztaty z 
udziałem dzieci i 
osób starszych 

 Dzieci i młodzież 
 Osoby starsze 
 Przedstawiciele 

organizacji 
pozarządowych i grup 
nieformalnych 

 Ustalenie niezbędnego do 
zakupu sprzętu 

 Ustalenie kształtu oferty 
kultury i czasu wolnego 

6 ZAGOSPODAROWANIE PARKU 

MIEJSKIEGO NA CELE 

REKREACYJNO-KULTUROWE  

 

 Ustalenie niezbędnego do 
zakupu sprzętu 

7 MIĘDZYPOKOLENIOWE 
PODWÓRKO – ORGANIZACJA 
STREFY SPORTOWO – 
REKREACYJNEJ W M. NOWE 
BRZESKO 

8 WSPARCIE OSÓB 
BEZROBOTNYCH W 
POWROCIE NA RYNEK PRACY 

 Spotkania 
konsultacyjne 

 Osoby bezrobotne i 
zagrożone bezrobociem  

 Przedsiębiorcy 

 Ustalenie kierunków 
rozwoju kwalifikacji 
zawodowych 

 Ustalenie potrzeb 
pracodawców 

9 
STWORZENIE OFERTY ZAJĘĆ 
POZALEKCYJNYCH DLA 
UCZNIÓW SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH 

 Spotkania 
konsultacyjne w 
ramach działalności 
placówek 
edukacyjnych 

 Dzieci i młodzież 
  Rodzice. 

 Ustalenie szczegółów oferty 
zajęć pozalekcyjnych 
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7. SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY GMINNEGO PROGRAMU 
REWITALIZACJI 

Cele programu będą regularnie monitorowane, co w razie konieczności wpłynie na korektę 

pierwotnie przyjętych założeń. Poniżej przedstawiono model rozdziału zadań poszczególnych 

osób odpowiedzialnych za monitoring GPR. 

Zasady oceny aktualności i stopnia realizacji GPR określone są w art. 22 Ustawy z dn. 9 

października 2015 r. o rewitalizacji. Do wskazanych przez Ustawę obowiązków Burmistrza 

Gminy i Miasta należy dokonywanie oceny stopnia realizacji GPR przynajmniej raz na 3 lata. 

Tabela 5. PODZIAŁ ZADAŃ W PROCESIE MONITORINGU GPR 

OSOBA / 
INSTYTUCJA 

ZADANIE 

Burmistrza Gminy 
i Miasta 

Wyznaczenie pracownika Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, 
odpowiedzialnego za monitorowanie postępów realizacji GPR i za 
ewaluację. 

Pracownik 
wyznaczony do 
monitoringu 

Zbieranie danych niezbędnych do sporządzenia okresowego 
sprawozdania z realizacji GPR. Terminy opracowywania sprawozdań 
powinny być dobrane tak, aby w logiczny sposób podsumowywać 
kolejne etapy prowadzonej rewitalizacji (np. po zakończeniu ważnych 
dla celów rewitalizacji inwestycji, w momencie gdy przynoszą już one 
zamierzony efekt społeczny). 

Analiza danych odnośnie poszczególnych celów GPR. 

Sporządzenie sprawozdania i przedstawienie go Burmistrzowi Gminy i 
Miasta. Sprawozdanie powinno zawierać dane liczbowe odnośnie 
realizacji celów GPR, listę zrealizowanych i realizowanych działań, a 
także harmonogram następnych działań. 

Burmistrza Gminy 
i Miasta 

Przedstawienie i skonsultowanie sprawozdania z Komitetem 
Rewitalizacji. 

Komitet 
Rewitalizacji 

Decyzja o konieczności lub braku konieczności wprowadzenia zmian do 
GPR.  

Burmistrza Gminy 
i Miasta 

Przedstawienie wyników konsultacji z Komitetem Rewitalizacji Radzie 
Miejskiej, wraz z przedstawieniem potrzeb finansowych związanych z 
dalszymi działaniami, uwzględnionymi w harmonogramie. 

Udostępnienie sprawozdania na stronie internetowej Gminy i stronie 
BIP. Zaleca się przeprowadzanie konsultacji z interesariuszami 
rewitalizacji, zwłaszcza z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi  i 
przedsiębiorcami. 

Rada Miejska Uwzględnienie następnych działań rewitalizacyjnych w Budżecie i 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. 

 

Poniżej przedstawiono wskaźniki, stosowane do opracowywania okresowych sprawozdań. 

Pozostają one w zgodzie z parametrami stosowanymi w GPR. Sprawozdanie opracowywane 

będzie tylko dla obszaru rewitalizacji, a nie dla całej gminy. 
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CEL WSKAŹNIK MONITORINGU ŹRÓDŁO DANYCH 

Dostosowanie infrastruktury 
publicznej do potrzeb 

społecznych 

Liczba przystanków komunikacji publicznej 
przypadająca na 1000 osób 

Urząd Miejski w Nowym Brzesku 

Liczba obiektów publicznych, wyposażonych 
w punkty postojowe dla rowerów / 1000 

osób 

Liczba zmodernizowanych obiektów kultury 
i edukacji 

Powierzchnia zmodernizowanych terenów 
rekreacyjnych [ha] 

Społeczna i zawodowa 
aktywizacja mieszkańców 

obszaru rewitalizacji 

Liczba podmiotów gospodarczych w 2015 
roku w przeliczeniu na 10 tys. os. 

REGON 

Liczba decyzji o pomocy społecznej z tyt. 
bezrobocia na 1000 mieszkańców. 

M-GOPS w Nowym Brzesku 
Liczba decyzji o pomocy społecznej na 1000 

mieszkańców 

Liczba organizacji pozarządowych/1000 
mieszkańców 

Urząd Miejski w Nowym Brzesku 

 

Ważne! Monitoring i ewaluacja muszą uwzględniać sytuację zewnętrzną, która wpływać 

będzie na poziom poszczególnych wskaźników. Dotyczy to zwłaszcza parametrów 

przedsiębiorczości i rynku pracy, które zależą od ogólnej sytuacji w kraju. W przypadku gdy 

zmiana taka nastąpi, dopuszczalne będzie porównanie parametrów w obszarze rewitalizacji 

ze średnią w gminie i na tej podstawie wyciągnięcie wniosków odnośnie stopnia realizacji 

celów GPR. 

Proces wprowadzania zmian do Gminnego Programu Rewitalizacji rozpoczyna odpowiednia 

decyzja Burmistrza Gminy i Miasta, podjęta po przeprowadzeniu oceny GPR i uzyskaniu opinii 

Komitetu Rewitalizacji. Zmiana gminnego programu rewitalizacji wymaga procedury 

analogicznej do tej, w jakiej został on uchwalony, co wynika z art. 23 Ustawy z dn. 9 

października 2015 r. o rewitalizacji. Oznacza to, że uchwałę Rady Gminy odnośnie zmiany 

Gminnego Programu Rewitalizacji poprzedzać będą konsultacje społeczne, prowadzone w 

kształcie określonym w Ustawie, a także pozyskiwanie opinii od organów wymienionych w 

art. 17 Ustawy. Wyjątkiem są tu systuacje, gdy zmiana GPR nie wiąże się z umieszczeniem 

nowych działań na liście planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych lub gdy 

zmiana nie wymaga zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 
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8. KONIECZNE ZMIANY W UCHWAŁACH 

8.1 ZMIANY W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY I MPZP 

Zakres planowanych działań rewitalizacyjnych pozostaje w zgodzie z dokumentami 

planowania i zagospodarowania przestrzennego. Nie zachodzi w związku z tym konieczność 

wprowadzania zmian w tych dokumentach.  

W związku z brakiem planowanych zmian, do dokumentu nie załączono mapy, o której mowa 

w art. 15 ust. 1 pkt. 14 Ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji.  

8.2 ZMIANY W UCHWALE NA MOCY ART. 7 UST. 3 USTAWY Z DN. 9 PAŹDZIERNIKA 2015 R. 

O REWITALIZACJI 

Komitet rewitalizacji jest powoływany jako forum dialogu i współpracy odnośnie procesu 

rewitalizacji, a także pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Gminy i Miasta. Zasady 

powoływania Komitetu ustala Rada Miejska przed uchwaleniem Gminnego Programu 

Rewitalizacji lub nie później niż 3 miesiące po uchwaleniu GPR. Podjęcie uchwały jest 

poprzedzone konsultacjami społecznymi. 

Niezwłocznie po przyjęciu uchwały przez Radę Miejską, Burmistrz jest zobowiązany do 

wydania zarządzenia powołującego Komitet Rewitalizacji. Dla każdego z podobszarów 

rewitalizacji możliwe jest powołanie odrębnego Komitetu, ale nie ma takiego obowiązku. 

Komitet Rewitalizacji zostanie powołany po uchwaleniu GPR Gminy Nowe Brzesko na lata 

2016 - 2023. 

8.3 ZMIANY W UCHWAŁACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 21 UST. 1 USTAWY Z DNIA 21 

CZERWCA 2001 R. O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE 

GMINNYM I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO 

 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nowe Brzesko 

w latach 2017 - 2022 

oraz 

 Uchwała odnośnie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy zostały przyjęte jako załączniki do Uchwały Nr 

XXIII/128/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016 r. 

W ramach projektów rewitalizacyjnych nie uwzględniono działań dotyczących gminnego 

zasobu mieszkaniowego. Nie ma zatem potrzeby wprowadzania zmian do w/w dokumentów.  
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9. SPECJALNA STREFA REWITALIZACJI 

Art. 25 ustawy z dn. 9 października 2015 roku o rewitalizacji przewiduje możliwość 

wyznaczenia na terenie gminy Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Działanie takie daje lokalnym 

władzom znaczny zakres dodatkowych uprawnień, które mogą być wykorzystywane w celu 

realizacji zaplanowanych zadań rewitalizacyjnych. 

Ustawa przewiduje, że w związku z ustanowieniem SSR możliwe jest: 

 Realizowanie zadań z zakresu społecznego budownictwa czynszowego, jako celu 

publicznego (możliwe jest wywłaszczenie na mocy decyzji administracyjnej). 

 Przeniesienia lokatora gminnego zasobu mieszkaniowego do lokalu zastępczego (na 

czas realizacji zadań inwestycyjnych). W przypadku braku opróżnienia lokalu przez 

lokatora we wskazanym terminie, możliwa jest eksmisja. 

 Ustanowienie prawa pierwokupu, tj. prawa pierwszeństwa w zakupie nieruchomości, 

gdy jest ona oferowana do sprzedaży. 

 Przyznanie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, jeżeli pierwotnie właścicielem 

jest Gmina, a zadanie rewitalizacyjne (z listy głównych zadań) jest realizowane przez 

inny podmiot na wskazanej nieruchomości. 

 Wprowadzenie zakazu lub częściowego zakazu wydawania decyzji o warunkach 

zabudowy, w przypadku gdy brak na danym terenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 Przyznanie dotacji do prac modernizacyjnych i remontowych, wynoszącej do 50% 

wartości inwestycji, przy czym dotyczy to wszystkich obiektów, a nie jak w dotychczas 

obowiązujących przepisach - jedynie obiektów zabytkowych. 

W związku z zakresem planowanych działań rewitalizacyjnych, na terenie Gminy Nowe 

Brzesko nie zostanie ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji. 
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Rysunek 4. LOKALIZACJA INWESTYCJI WZGLĘDEM PODOBSZARÓW REWITALIZACJI 

 


