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I. Wprowadzenie
Rewitalizacją nazywamy całokształt działań naprawczych na obszarze, gdzie koncentrują się
zjawiska kryzysowe w danej gminie. Rewitalizacja jest procesem bardzo złożonym
i długofalowym, który dotyczy wszystkich sfer funkcjonowania gminy – począwszy od zjawisk
społecznych, poprzez procesy gospodarcze, na infrastrukturze kończąc. GPR jest
dokumentem strategicznym, który porządkuje kwestie związane z ożywieniem obszarów, na
których kumulują się zjawiska problemowe w gminie. Dokument ten umożliwia także
pozyskiwanie zewnętrznych środków pomocowych (także w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020) na realizację projektów
ukierunkowanych na wspieranie obszaru podlegającego rewitalizacji.
Kontekst legislacyjny dla Programu Rewitalizacji Gminy Żabno wyznaczają Wytyczne
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014-2020. Zgodnie z tym dokumentem, definicja i podstawa prawna Programu są
następujące: inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę miejską, na podstawie art. 18
ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594, z późn. zm.), wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub
przestrzenno-funkcjonalnej

lub

technicznej

lub

środowiskowej,

zmierzający

do

wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do
ich

zrównoważonego

rozwoju,

stanowiący

narzędzie

planowania,

koordynowania

i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Co istotne, metodologia
wytyczenia obszaru rewitalizacji, jak i ograniczenia przestrzenno-społeczne (nie więcej niż
20% powierzchni gminy oraz nie więcej niż 30% populacji gminy), którym podlega obszar
rewitalizacji są zgodne z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 jak również z ustawą
o rewitalizacji, która weszła w życie z dniem 18 listopada 2015 roku.
Działania rewitalizacyjne uwzględnione w ramach niniejszego dokumentu stanowią
kontynuację procesu rozpoczętego w 2008 r. Uchwałą nr XXV/270/08 Rady Miejskiej
w Żabnie z dnia 30 grudnia 2008 r. którą został przyjęty dokument pn.: „Lokalny Program
Rewitalizacji Miasta Żabno”. Po prawie ośmiu latach realizacji poprzedniego programu,
monitorowaniu celów oraz realizacji projektów zawartych w niniejszym dokumencie,
rozpoczęto proces wyznaczania nowych celów, które pomogą w zwalczaniu nowych
problemów i negatywnych zjawisk, które pojawiły się na terenie Gminy w ostatnich latach.
W obecnym dokumencie zmianie uległ obszar wsparcia, który został dostosowany do
nowych aktów prawnych (ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji) oraz
zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie Gminy, uwzględniono także
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efekty działań rewitalizacyjnych przeprowadzonych we wcześniejszym okresie. Niemniej
jednak, biorąc pod uwagę całościowe i konsekwentne podejście do działań rewitalizacyjnych
na terenie Gminy Żabno, zachowano kluczowe założenia strategiczne na poziomie Celu
Strategicznego i poszczególnych Priorytetów Operacyjnych.
Przy tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji zastosowano cztery podstawowe
zasady:
Partycypacja społeczna - stanowi fundament działań na każdym etapie procesu
rewitalizacji: diagnozowania, programowania, wdrażania, monitorowania i oceniania.
 Dokładna diagnoza - dokument wyznacza najbardziej zdegradowane obszary
w gminie, tj. te, na których skala problemów i zjawisk kryzysowych jest największa.
 Koncentracja - dokument ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie
pomijać

aspektu

społecznego,

ekonomicznego,

przestrzennego,

technicznego,

środowiskowego i kulturowego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego
otoczeniem.
 Planowanie w oparciu o realnie możliwe do uzyskania środki - dokument przedstawia
ramy finansowe z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z różnych źródeł.
Całość procesu opracowywania GPR oparta była o dokładną diagnozę problemów
społecznych, gospodarczych i przestrzennych, stworzonej we współpracy ze społecznością
terenów zdegradowanych oraz z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy działających na
tych obszarach. W ten sposób zapewnione zostało skuteczne uwzględnienie potrzeb
i

oczekiwań

społeczności

zdegradowanych,
skuteczności

ale

środków

lokalnej,

również

na

zaradczych

nie
etapie
w

tylko

na

etapie

planowania,

postaci

identyfikacji

wdrażania

projektów.

Istotny

i

obszarów

monitorowania

element

działań

komunikacyjnych w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji stanowiły działania
edukacyjne, mające na celu przybliżenie mieszkańcom podstawowej wiedzy na temat
rewitalizacji. Pod adresem http://www.zabno.pl uruchomiona została zakładka poświęcona
rewitalizacji gminy Żabno, gdzie zamieszczono podstawowe materiały na temat procesu
rewitalizacji. Każdy z kluczowych etapów prac nad projektem uwzględniał działania
z zakresu komunikacji. Aby zagwarantować mieszkańcom niezbędną wiedzę, opracowano
materiały przybliżające w przystępny sposób podstawowe informacje na temat rewitalizacji.
Wykorzystano materiały tekstowe, prezentacje multimedialne, które publikowane były
zarówno poprzez stronę poświęconą rewitalizacji, a także podczas spotkań bezpośrednich.
Prace nad aktualizacją niniejszego dokumentu przeprowadzone były z uwzględnieniem
partycypacji społecznej. Działania konsultacyjne zostały zróżnicowane zarówno pod
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względem środka jak i formy przekazu, tak by dotrzeć w efektywny sposób do
poszczególnych grup docelowych.
Przeprowadzono 5 spotkań z interesariuszami, w tym 4 spotkania z mieszkańcami
i przedsiębiorcami oraz 1 spotkanie z Komitetem ds. Rewitalizacji.
W spotkaniach z mieszkańcami uczestniczyli Radni Rady Miejskiej oraz Rady Żabna,
reprezentujący obszary podlegające rewitalizacji. Ponadto zarządzeniem Burmistrza Miasta
Żabno powołany został Komitet ds. Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016–2022, w skład
którego weszli przedstawiciele Rady Miejskiej w Żabnie, przedstawiciele społeczności
lokalnej, a także pracownicy Urzędu Miejskiego w Żabnie. Członkowie Komitetu
zaangażowani byli w proces pozyskiwania danych diagnostycznych, zgłaszanie i weryfikację
propozycji projektowych oraz weryfikację projektu dokumentu.
Poniżej przedstawiono następujące etapy prac nad Programem Rewitalizacji:
Przygotowano szczegółową diagnozę społeczno-ekonomiczną w podziale na wyznaczone
obszary gminy bazującą na informacjach ilościowych, w tym wskaźnikach opisujących
koncentrację

zjawisk

w układzie

gospodarczym,

społecznym,

przestrzennym

oraz

środowiskowym. Wyznaczono obszary zdegradowane i obszary będące w stanie
kryzysowym, co zostało wykonane w ten sposób, że ujęto w formie syntetycznej wyniki
diagnozy w podziale na poszczególne obszary Gminy. Dokonano delimitacji obszarów
rewitalizacji w oparciu o:
1. koncentrację negatywnych zjawisk wynikających z przeprowadzonej diagnozy
społeczno-ekonomicznej Gminy,
2. wytyczne wynikające z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
3. wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3 lipca 2015,
4. wyniki konsultacji społecznych.
W ten sposób wyodrębniono obszary cechujące się wysokim nasileniem negatywnych
zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych, sporządzono ich charakterystykę oraz
bilans. Szczegółowy opis sytuacji obszarów, które mają być poddane rewitalizacji
w odniesieniu do otoczenia stanowią kolejne rozdziały dokumentu. Wskazano w nich,
w jakim stopniu powiązane są działania rewitalizacyjne z zachodzącymi w otoczeniu
procesami, po to, by rewitalizacja przebiegała w sposób najbardziej efektywny.
W oparciu o zapisy ustawy o rewitalizacji, analiza występowania negatywnych zjawisk
z zakresu sfery społecznej oraz sfer: technicznej, funkcjonalno–przestrzennej, gospodarczej
lub środowiskowej powinna być dokonana na podstawie weryfikowalnych i obiektywnych
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informacji. Informacje stanowiące podstawę do dokonania niniejszej analizy otrzymano od
Urzędu Miejskiego w Żabnie, Policji, GOPS–u oraz innych instytucji i podmiotów działających
na terenie gminy. Jednostki urbanistyczne powinny wynikać z obwodów spisowych
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), co pozwoliłoby w łatwy i przejrzysty sposób
wykorzystać i zobrazować informacje pozyskiwane przez GUS. Jednakże w rzeczywistości
sytuacja wygląda odmiennie niż wynika to z danych otrzymanych od instytucji publicznej.
Podstawę do dokonanej analizy powzięto z danych z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego
w

Żabnie

chcąc

wykorzystać

najbardziej

miarodajną

i

mającą

odzwierciedlenie

w rzeczywistości sytuację. Uzyskane dane przyporządkowano poszczególnym jednostkom
urbanistycznym. Analogicznie, na potrzeby niniejszego opracowania dane uzyskane z bazy
REGON

w

podziale

adresowym

przyporządkowano

do

wydzielonych

jednostek

urbanistycznych. Dane pozyskiwane z pozostałych instytucji (m.in. GOPS, PUP, dane
policyjne) uzyskano w podziale na jednostki urbanistyczne, gdyż szczegółowe dane
adresowe nie mogą być udostępniane z uwagi na obligatoryjną ochronę danych osobowych.
Pojawiające się problemy podczas gromadzenia danych wykazują pilną potrzebę stworzenia
ujednoliconego systemu statystyki wewnątrzgminnej w oparciu o wydzielone jednostki
urbanistyczne. Narzędzie to umożliwiłoby sprawniejszą analizę obszarów kryzysowych, bądź
na których występują niekorzystne czynniki społeczne, gospodarcze, środowiskowe czy też
funkcjonalno-infrastrukturalne. Umożliwiłoby to bieżące monitorowanie zmian oraz ocenę
skuteczności wdrażanych działań i projektów, w tym programu rewitalizacji. Wybierając
obiektywne weryfikowalne mierniki do analizy wzięto pod uwagę wspomniane zapisy zawarte
w ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015, (art. 4 ust 1 - dotyczący opracowania
diagnoz), uwarunkowania lokalne oraz możliwości pozyskania danych.
W

efekcie

dokonanej

analizy

uzyskano

weryfikowalne

i

obiektywne

informacje

w następującym zakresie:
Sfera społeczna:
• Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym;
• Udział zarejestrowanych bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym;
• Udział osób długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogółu bezrobotnych;
• Ogólna liczba przestępstw i wykroczeń na każde 100 osób;
• Liczba gospodarstw otrzymujących zasiłki okresowe;
• Obiekty publicznej infrastruktury: sportu, rekreacji, świetlice, biblioteki;
• Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na terenie
gminy.
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Sfera funkcjonalno-przestrzenna (techniczna):
• Odsetek gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w ogólnej powierzchni;
• Lokalizacja dróg na terenie gminy;
• Odsetek gruntów we własności gminy;
• Dostępność do podstawowych usług;.
• Zasoby naturalne i stan środowiska;
• Odsetek przyłączy wodociągowych w stosunku do ilości gospodarstw;
• Odsetek ogółu ludności korzystającej z instalacji gazowej;
• Odsetek obiektów infrastruktury publicznej w złym stanie technicznym.
Sfera gospodarcza:
• Odsetek osób niepracujących (emeryci, renciści) w ludności ogółem;
• Liczba aktywnych podmiotów gospodarczych na każde 1000 osób.
Sfera środowiskowa:
• Średnia ilość ścieków wytwarzanych i odprowadzanych do oczyszczalni;
• Odsetek zdeklarowanych zbiorników bezodpływowych w stosunku do ilości
gospodarstw;
• Odsetek odebranych i unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych.
Na podstawie szczegółowego opisu obszarów rewitalizacji sporządzono analizę SWOT,
której wyniki wraz z interpretacją zaprezentowano w matrycy. Dokonano identyfikacji
czynników rozwojowych wewnętrznych (mocne i słabe strony) oraz zewnętrznych (szanse
i zagrożenia) odnoszących się do otoczenia obszaru rewitalizacji.
Analiza SWOT dla obszaru rewitalizacji została dokonana odrębnie w sferach:
• społecznej,
• funkcjonalno-przestrzennej,
• zagospodarowania przestrzennego,
• gospodarczej,
• środowiskowej.
Po zidentyfikowaniu problemów oraz określeniu, w jakich mieszczą się ramach, wyznaczono
cel stawiany przed procesem rewitalizacji oraz cele szczegółowe. Na podstawie identyfikacji
potrzeb poszczególnych osób i grup wypracowano cele rewitalizacji, które zostały opisane
wskaźnikami kwantyfikowalnymi i niekwantyfikowanymi, obrazującymi postęp w ich realizacji.
Wskazano również podmiot odpowiedzialny za ich osiągnięcie. Przy identyfikacji celów
zastosowano metodę SMART.
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Po wyznaczeniu celów procesu rewitalizacji przystąpiono do identyfikacji sposobów ich
rozwiązania.

Za

pomocą

drzewa

problemów

przedstawiono

struktury

osiągania

poszczególnych celów i ich wzajemnego oddziaływania na siebie.
Podstawą do rozwiązania problemów oraz osiągnięcia wyznaczonych celów są projekty
przedstawione w Rozdziale X. Opis projektów przedmiotowego dokumentu. Dokonano ich
identyfikacji oraz przyporządkowania do poszczególnych obszarów rewitalizacji.
Rozdział poświęcony projektom w GPR podzielony został na trzy części:
 Pierwsza, przedstawiająca listę projektów wraz z ich krótkim opisem (zakres
zadań),

realizowanych
wskazaniem

źródeł

lokalizację,

finansowania),

harmonogramem
podmiotem

rzeczowo-finansowym

odpowiedzialnym

za

(ze

realizację,

planowanymi wskaźnikami produktu i rezultatu ze sposobem ich oceny i zamierzenia
w odniesieniu do celów rewitalizacji oraz terminami realizacji.
 Druga, charakteryzująca pozostałe rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących
kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk
powodujących sytuację kryzysową.
 Trzecia,

przedstawiająca

opis

wspólnego

oddziaływania

projektów,

w

tym

ich

komplementarności.
Jednym z etapów prac było opracowanie planu finansowego GPR. Przedstawiono
indykatywne

ramy

finansowe

w

odniesieniu

do

przedsięwzięć

rewitalizacyjnych,

z wielkościami środków finansowych z różnych źródeł (także spoza funduszy polityki
spójności na lata 2014-2020 – publiczne i prywatne środki krajowe w celu realizacji zasady
dodatkowości środków UE).
W ostatnim etapie prac zidentyfikowano czynniki ryzyka GPR. Ryzyka te powiązano
z działaniami, których celem ma być minimalizacja możliwości wystąpienia negatywnych
scenariuszy lub ich neutralizacja. Przy zarządzaniu ryzykiem niezbędna jest również lista
działań zaradczych, które zostaną podjęte w sytuacji, kiedy dojdzie do zaistnienia
przewidzianych czynników ryzyka.
Zgodnie z zapisami art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) projekty
polityk, strategii, planów lub programów wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowy dokument nie należy do dokumentów wymienionych w art. 46 ust. 1 w/w
Ustawy oraz nie dotyczy sektorów wskazanych w art. 46 ust. 2, w/w Ustawy, gdzie wskazano
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polityki, strategie, plany lub programy w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu,
telekomunikacji,

gospodarki

wodnej,

gospodarki

odpadami,

leśnictwa,

rolnictwa,

rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu. Dokument poświęcony jest działaniom
rewitalizacyjnym. Do przedmiotowego dokumentu nie mają również zastosowania zapisy art.
46 ust. 3 w/w ustawy. Realizacja Programu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na
obszar Natura 2000, gdyż nie jest on bezpośrednio związany z ochroną obszaru Natura
2000.
W myśl przepisu art 47 w/w ustawy, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko jest wymagane także w przypadku projektów dokumentów, innych niż
wymienione w art. 46, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57,
organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja
postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.
Gmina Żabno wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem
o uzgodnienie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

II. Słownik
Przy sporządzaniu GPR kierowano się następującymi definicjami i pojęciami.
REWITALIZACJA

-

proces

wyprowadzania

ze

stanu

kryzysowego

obszarów

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,
prowadzone

przez

interesariuszy

rewitalizacji

na

podstawie

Gminnego

Programu

Rewitalizacji.
INTERESARIUSZE REWITALIZACJI to w szczególności:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa
społecznego;
2)
3)

mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą;

4)

podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
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5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7)

podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji
uprawnienia Skarbu Państwa.

OBSZAR ZDEGRADOWANY - 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 i kulturalnym. Można go
wyznaczyć tylko w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego
z następujących negatywnych zjawisk:
1) gospodarczych - w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji
lokalnych przedsiębiorstw;
2) środowiskowych - w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska,
obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu
środowiska;
3) przestrzenno-funkcjonalnych - w szczególności niewystarczającego wyposażenia
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu
do

podstawowych

usług

lub

ich

niskiej

jakości,

niedostosowania

rozwiązań

urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi
komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych;
4) technicznych - w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych,
w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych
umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych w szczególności
w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.
Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary
nieposiadające ze sobą wspólnych granic.
OBSZAR

REWITALIZACJI

–

obszar

obejmujący

całość

lub

część

obszaru

zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym
z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację.
Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały
przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być
podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI (GPR) - dokument sporządzony dla obszaru
rewitalizacji. zawierający szczegółową diagnozę tego obszaru, opracowywany w dialogu
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z lokalnymi społecznościami oraz interesariuszami rewitalizacji. Wyznacza strategiczne cele
i kierunki działań na obszarze objętym rewitalizacją.
GPR zawiera m.in:


szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji,



opis powiązań z dokumentami strategicznymi gminy,



opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji,



cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań, służące eliminacji lub
ograniczeniu negatywnych zjawisk,



opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych,



opis

mechanizmów

integrowania

działań

oraz

przedsięwzięć

rewitalizacyjnych,

szacunkowych ram finansowych GPR wraz z szacunkowym wskazaniem środków
finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych,


opis struktury zarządzania realizacją GPR, wraz ze wskazaniem kosztów tego
zarządzania i ramowym harmonogramem realizacji programu,



system monitorowania i oceny GPR, określenie niezbędnych zmian w uchwałach
dotyczących lokali komunalnych,

PROJEKT REWITALIZACYJNY - projekt w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217, z późn,. zm.) wynikający
z programu rewitalizacji, tj. zaplanowany w programie rewitalizacji i ukierunkowany na
osiągnięcie jego celów albo logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji.
STAN KRYZYSOWY - stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych
(w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub
kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym
i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej sferze:
gospodarczej, technicznej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej.
MIEJSCOWY PLAN REWITALIZACJI (MPR) – jest to szczególna forma planu
miejscowego. Może być on uchwalany przez Radę Miejską na obszarze rewitalizacji, jeżeli
uchwalony został Gminny Program Rewitalizacji. MPR można również uchwalić w wyniku
zmiany planu miejscowego jeżeli na całości albo części obszaru rewitalizacji obowiązuje już
plan miejscowy, a także został uchwalony GPR. W MPR, poza elementami określanymi
w miejscowym planie określa się także w zależności od potrzeb:
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zasady kompozycji przestrzennej nowej zabudowy i harmonizowania planowanej
zabudowy z zabudową istniejącą;



ustalenia dotyczące charakterystycznych cech elewacji budynków;



szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania i wyposażenia terenów przestrzeni
publicznych, w tym urządzenia i sytuowania zieleni, koncepcji organizacji ruchu na
drogach publicznych oraz przekrojów ulic;



zakazy i ograniczenia dotyczące działalności handlowej lub usługowej;



maksymalną

powierzchnię

sprzedaży

obiektów

handlowych,

w

tym

obszary

rozmieszczenia obiektów handlowych o wskazanej w planie maksymalnej powierzchni
sprzedaży i ich dopuszczalną liczbę; zakres niezbędnej do wybudowania infrastruktury
technicznej, społecznej lub lokali.

III. Charakterystyka gminy
III.1 Informacje ogólne
Gmina Żabno jest gminą miejsko-wiejską, która wchodzi w obszar powiatu tarnowskiego.
Powiat tarnowski położony jest we wschodniej części województwa małopolskiego,
usytuowany jest obok, drugiego co do wielkości miasta województwa małopolskiego tj.
Tarnowa. Powiat sąsiaduje z powiatami brzeskim, nowosądeckim, gorlickim, dąbrowskim,
usytuowanymi w Małopolsce, z powiatami dębickim i jasielskim, usytuowanymi na
Podkarpaciu oraz powiatem kazimierskim leżącym w Województwie Świętokrzyskim.
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Rysunek 1 Schematyczna mapa województwa małopolskiego

powiat
tarnowski

Gmina Żabno jest jedną z 16 gmin wchodzących w skład powiatu tarnowskiego. Położona
w jego północnej części sąsiaduje z gminami Radłów, Wietrzychowice, Wierzchosławice,
Lisia Góra (powiat tarnowski), miastem Tarnów oraz z gminami Gręboszów, Olesno
i Dąbrowa Tarnowska (powiat dąbrowski).
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Rysunek 2 Schematyczna mapa powiatu tarnowskiego

Gmina Żabno położona jest nad rzeką Dunajec w północno-zachodniej części Kotliny
Sandomierskiej. Gmina jest równiną położoną wzdłuż rzek Dunajec oraz Wisły, wzniesioną
do 190 m n.p.m. Gmina Żabno zajmuje powierzchnię 10 155,98 ha. Obszar przez nią
zajmowany stanowi 7,19% powierzchni powiatu tarnowskiego. Pod względem powierzchni
największymi miejscowościami w gminie są: Łęg Tarnowski (14,14%) i miasto Żabno
(10,98%). Najmniejszy powierzchniowo jest Goruszów (0,54%). Ze względu na to, iż gmina
Żabno jest gminą miejsko-wiejską, jej przestrzeń posiada zarówno cechy miejskie
(w granicach administracyjnych miasta Żabno), jak i wiejskie.
W skład gminy Żabno będącą gminą miejsko-wiejską wchodzi miasto Żabno i 19 sołectw:
Bobrowniki Wielkie, Chorążec, Czyżów, Fiuk, Goruszów, Gorzyce, Ilkowice, Janikowice,
Kłyż, Łęg Tarnowski, Nieciecza, Niedomice, Odporyszów, Otfinów, Pasieka Otfinowska,
Pierszyce, Podlesie Dębowe, Siedliszowice, Sieradza.
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Rysunek 3 Schematyczna mapa gminy Żabno

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żabnie
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Tabela 1 Charakterystyka wydzielonych jednostek urbanistycznych gminy Żabno
Jednostka urbanistyczna
Lp.

Liczba
ludności

Odsetek
ludności gminy
(zameldowani
na pobyt stały)

Powierzchnia
[ha]

Procent powierzchni
gminy

Nazwa

1.

Bobrowniki Wielkie

772

4,08 %

462,97 ha

4,56%

2.

Chorążec

207

1,09 %

120,07 ha

1,18%

3.

Czyżów

108

0,57 %

199,44 ha

1,96%

4.

Goruszów

85

0,45 %

55,28 ha

0,54%

5.

Gorzyce

771

4,08 %

952,62 ha

9,38%

6.

Ilkowice

1362

7,20 %

478,01 ha

4,71%

7.

Janikowice

159

0,84 %

194,07 ha

1,91%

8.

Kłyż

344

1,82%

465,18 ha

4,58%

9.

Łęg Tarnowski

3998

21,14%

1435,66 ha

14,14%

10.

Nieciecza

700

3,70%

490,29 ha

4,83%

11.

Niedomice

1931

10,21%

392,53 ha

3,87%

12.

Odporyszów

943

4,99%

639,62 ha

6,30%

13.

Otfinów

769

4,07%

910,92 ha

8,97%

14.

Pasieka Otfinowska

427

2,26%

327,61 ha

3,23%

15.

Pierszyce

277

1,46%

122,54 ha

1,21

16.

Podlesie Dębowe

220

1,16%

267,32 ha

2,63%

17.

Sieradza i Fiuk

1106

5,85%

1 017,26

10,02%

18.

Siedliszowice

488

2,58%

511,62 ha

5,04%

19.

Żabno

4247

22,45%

1112,97 ha

10,98%

Razem

18 914

100%

10 155,98 ha

100%

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żabnie

Na terenie gminy dominują żyzne gleby darniowo-bielicowe i piaszczysto-gliniaste,
a w północnej części doliny Dunajca urodzajne gleby madowe. Bardzo dobre warunki
klimatyczne i najdłuższy w kraju okres wegetacji sprzyjają uprawie warzyw i zbóż oraz
sadownictwu. Determinuje to rolniczy charakter gminy. Ze względu na dogodne warunki do
rozwoju rolnictwa, na obszarze gminy pozostało niewiele terenów nieprzekształconych
antropogenicznie. Urodzajność gleb w gminie Żabno przyczyniła się do wczesnego rozwoju
gospodarki rolnej na tym terenie, co pociągało za sobą wycięcie lasów.
Obszar gminy Żabno pod względem przyrodniczo – leśnym należy do krainy VI
Małopolskiej, dzielnicy 11 – Wysoczyzn Sandomierskich i dzielnicy 10 – Niziny
Sandomierskiej. Lasy występują głównie w środkowo-wschodniej części gminy Żabno. Na
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terenie gminy Żabno zadrzewienia i zakrzewienia zajmują 359,86 ha, co stanowi 3,5 %
powierzchni. Lesistość poszczególnych sołectw jest zróżnicowana. Największą powierzchnię
leśną posiada sołectwo Sieradza 230,43 ha. W sołectwach Odporyszów, Podlesie Dębowe
i Żabno, powierzchnia leśna wynosi odpowiednio 37,76 ha, 32,58 ha, 9,26 ha , a więc mieści
się w przedziale 20 – 55 ha. W sołectwach Bobrowniki Wielkie, Gorzyce, Ilkowice, Nieciecza,
Łęg Tarnowski, Pasieka Otfinowska, powierzchnia leśna wynosi odpowiednio: 8,09 ha, 7,34
ha, 6,51 ha, 5,39 ha, 2,89 ha, 1,28 ha, a więc nie przekracza 10 ha. Pozostałe 18,33 ha
terenów zielonych rozporoszone są na terenie gminy, a ich wielkość nie przekracza 1 ha.
Lasy gminy Żabno są własnością osób prywatnych, parafii Rzymsko – Katolickiej lub
stanowią własność komunalną gminy – ogółem jest to blisko 1000 właścicieli. Są
nadzorowane przez Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska. Kompleksy leśne występują
w znacznym rozdrobnieniu, co niewątpliwie utrudnia prowadzenie właściwej gospodarki
leśnej oraz jej nadzór. Powierzchnia leśna będąca pod nadzorem Lasów Państwowych,
według operatu urządzenia lasu wynosi 341,53 ha, co stanowi zaledwie 3,4 % ogólnej
powierzchni gminy. W porównaniu z średnią lesistością Polski – 29,4 % gminę cechuje
bardzo niski procent terenów leśnych.
W lasach gminy Żabno występuje stosunkowo duże zróżnicowanie siedlisk. Przeważają
siedliska boru mieszanego świeżego. Występują one na ok. 45 % powierzchni leśnej,
głównie w sołectwie Sieradza (ok. 30%) na wschód od Żabna. Według grup żyzności,
procentowy udział siedliskowych typów lasu na terenie gminy przedstawia się następująco:
bory – 0,8 %
bory mieszane – 57 %
lasy mieszane – 31 %
lasy – 5,5 %
olsy – 5,7 %.
Stan sanitarny lasów na terenie gminy Żabno jest ogólnie zadawalający, mimo że leżą one
w strefie oddziaływania emisji przemysłowych Zakładów Azotowych w Tarnowie i Śląsko–
Krakowskiego

Okręgu

Przemysłowego.

Osłabione

drzewostany

lokalnie

podlegają

niekorzystnemu oddziaływaniu czynników abiotycznych (wiatr i okiść). Wydzielający się
posusz jest przeważnie usuwany na bieżąco. Lasy z powodu silnego rozdrobnienia
kompleksów leśnych podlegają antropopresji, głównie: zaśmiecaniu, penetracji przez
ludność i niewłaściwemu użytkowaniu.
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III. 2 Infrastruktura techniczna
Infrastruktura techniczna, obok sfery przemian społecznych i gospodarczych, jest głównym
elementem procesu rewitalizacji. Jej dostępność i stan techniczny decydują o kształcie
i funkcjonalności obszaru rewitalizowanego. W skład infrastruktury technicznej wchodzą: sieć
drogowa, sieci infrastruktury liniowej (wodociąg, sieć kanalizacyjna, gazociąg, sieci
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, zasób budynków, itp.).
Na terenie gminy nie funkcjonują zakłady przemysłu ciężkiego. Do największych zagrożeń
dla środowiska naturalnego należą zanieczyszczenia bytowe i zanieczyszczenia zewnętrzne,
głównie atmosferyczne, napływające z Tarnowa oraz zanieczyszczenia pochodzące
z pojazdów spalinowych przejeżdżających tranzytem przez gminę drogami wojewódzkimi
973 oraz 975. Wzdłuż dróg o nasilonym ruchu występuje również zanieczyszczenie gleb
ołowiem. Ponadto, działalnością w znacznym stopniu oddziałującą na stan środowiska
naturalnego jest rolnictwo.
Gmina Żabno posiada dobre położenie komunikacyjne. Przez jej teren przebiegają trasy
komunikacji drogowej, łączące ważne ośrodki o znaczeniu krajowym. Do głównych ciągów
komunikacyjnych przebiegających przez teren gminy należą połączenia z Warszawy przez
Kielce, Dąbrowę Tarnowską i Wojnicz do Nowego Sącza oraz z Tarnowa przez Żabno,
Gręboszów, Nowy Korczyn do Buska Zdroju i dalej w kierunku północnym. Na terenie gminy
składowymi tych tras komunikacyjnych są drogi wojewódzkie:
975 (relacji: Dąbrowa Tarnowska – Żabno – Biskupice Radłowskie – Wojnicz –
Zakliczyn – Dąbrowa k. Nowego Sącza.
973 (relacji: Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – przeprawa promowa na Wiśle – Żabno –
Niedomice – Tarnów).
Przez teren gminy przebiega łącznie 25,5 km dróg wojewódzkich.
Ruch kołowy kierowany z głównych ciągów komunikacyjnych gminy (drogi wojewódzkie)
zostaje rozprowadzany poprzez sieć dróg powiatowych. Przez teren gminy przebiega łącznie
43,9 km dróg powiatowych. Należą do nich:


droga nr 338 (połączenie z gminą Tarnów i miastem Tarnów),



droga nr 308 (połączenie z gminą Radłów),



drogi nr 337, 334 (połączenie z gminą Dąbrowa Tarnowska),



drogi nr 333, 331 (połączenie z gminą Olesno, miastem Dąbrowa Tarnowska na
wschodzie i gminą Radłów poprzez przeprawę promową na Dunajcu),



drogi nr 329, 330, 301 (połączenie z gminą Gręboszów),
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droga nr 105 (połączenie z gminą Gręboszów a poprzez przeprawę promową
z gminą Wietrzychowice a dalej Szczurową),



droga nr 318 (z gminą Gręboszów).

Na terenie gminy znajduje się 122,76 km dróg gminnych, z czego 24,81 km (20,2%)
przebiega przez teren miasta (obszar rewitalizacji). Stan techniczny dróg gminnych należy
określić jako lepszy niż dla dróg powiatowych. Jednak i w tej kategorii dróg potrzebne są
dalsze inwestycje, dostosowujące parametry ciągów jezdnych do obowiązujących norm oraz
bieżące modernizacje nawierzchni.
Łączna długość dróg publicznych w Gminie Żabno wynosi ok. 192,16 km, z czego aż 64%
przypada na drogi gminne, 23% na drogi powiatowe i 13% na drogi wojewódzkie.
Podstawowa sieć drogowa, składająca się z dróg gminnych i powiatowych, decydująca
o skomunikowaniu obszaru rewitalizowanego z terenami przyległymi, stanowi aż 166,66 km
wszystkich dróg publicznych w gminie (87%). Gęstość tego podstawowego układu
drogowego na obszarze Gminy wynosi ok. 164 km/100 km² i jest wyższa od wskaźnika
gęstości dróg gminnych i powiatowych dla powiatu tarnowskiego ziemskiego, który wynosi
131 km/100 km². Wskaźnik Gminy jest również wyższy od średniej dla Małopolski,
wynoszącej w tej kategorii 128 km/100 km².
Duża gęstość dróg podstawowego układu drogowego, składającego się z dróg gminnych
oraz powiatowych oraz istotne znaczenie dróg wojewódzkich przebiegających przez teren
gminy w regionalnym układzie drogowym, determinuje przeznaczanie bardzo dużych
nakładów na ich utrzymanie i modernizację przez Gminę Żabno. Fakt ten powoduje poważną
barierę w dysponowaniu odpowiednimi środkami z budżetu Gminy na realizację inwestycji
warunkujących rozwój gospodarczy i społeczny obszaru rewitalizowanego. Część tych
inwestycji, została już zrealizowana. Jednak w dalszej kolejności niezbędne stają się
inwestycje dostosowujące lokalny układ drogowy do obecnych potrzeb i do układu
regionalnego (drogi wojewódzkie). Ponadto Gmina Żabno leży w bezpośrednim sąsiedztwie
autostrady A4.

III.3. Historia
Pierwsze historyczne informacje o miejscowości Żabno datowane są na wiek XII, kiedy
Książe Bolesław Wstydliwy nadał ziemie Żabna rycerzowi Świętosławowi. Niestety
w dokumentach historycznych nie ma dokładnego wskazania roku uzyskania praw miejskich
przez miejscowość. Na podstawie prośby Spytka z Mleszna w dokumencie Królowej Jadwigi
z 26 stycznia 1385 roku, zawarte są informacje, iż gmina Żabno posiada prawo
magdeburskie. Rozwój rzemiosła i handlu zaobserwowano już od XV, w 1675 roku powstał
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miejski cech skupiający rzemieślników. Usytuowanie miasta w ciągu dróg komunikacyjnych
sprawiło, że Żabno stało się miejscem cotygodniowych jarmarków, gdzie handlowano
nabiałem, suknem, owocami i zbożem. Możliwość organizacji cotygodniowego handlu,
miasto posiadało na podstawie przywileju królewskiego z 1487 roku, a tradycja ta trwa do
dzisiaj. Centrum życia religijnego w mieście zajmowała parafia a z piętnastowiecznego opisu
Długosza wynika, że już w tamtym okresie w mieście znajdował się kościół św. Ducha i św.
Krzyża.
Miasto kilkakrotnie ulegało zniszczeniu. Tatarzy w 1501 roku je spalili, a doszczętnego
zniszczenia, po najeździe szwedzkim w 1655 roku, dokonały wojska kozackie z oddziału
Rakoczego. Pierwszy Rozbiór Polski sprawił, że Żabno i tereny okoliczne znajdowały się pod
zaborem monarchii austriackiej. Pożar w 1799 roku dokonał doszczętnego zniszczenia
miasta. Na domiar złego w 1873 roku epidemia cholery zdziesiątkowała liczebność miasta.
W wieku XX w Żabnie ponownie zaczyna dominować handel i rzemiosło. W 1905 roku
zostaje uruchomiana cegielnia będąca pierwszym przemysłowym zakładem w mieście. Lata
rozwoju gospodarki miejskiej przekreślił wybuch I wojny światowej. Położenie Żabna w ciągu
rzeki Dunajec nie pozostawiło miasta bez szkód. Linia frontu przechodząca wzdłuż rzeki
sprawiła, że dokonano spalenia i zniszczenia wielu domostw gospodarczych, zabudowań,
nie tylko w samym mieście ale także w jego okolicach. Powódź w 1934 roku poważnie
zniszczyła wiele domów i doprowadziła do zatopienia żywego inwentarza. Podczas okupacji
hitlerowskiej około 2000 osób wywieziono na roboty przymusowe do Rzeszy, a ponad 30
dostało się do obozów koncentracyjnych skąd powróciło tylko 4 więźniów.
Ludność żydowską uwięziono w utworzonym Getcie, a przy jego likwidacji mieszkańców albo
rozstrzelano w Żabnie i Dąbrowie Tarnowskiej albo wywieziono do obozów zagłady. Lata
powojenne to okres wzrostu gospodarczo-społecznego i kulturowego miasta i gminy Żabno.
Obecnie miasto Żabno jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy Żabno. Jest ono lokalnym
centrum administracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym oraz siedzibą instytucji oraz obiektów
użyteczności publicznej. W mieście mieści się przede wszystkim Urząd Miejski, znajdują się
tutaj także: placówki oświatowe, kulturalne, instytucje działające w sferze opieki społecznej
i

służby

zdrowia

oraz

obiekty

sportowo-rekreacyjne.

Koncentracja

obiektów

administracyjnych czy instytucji służących: zdrowiu, kulturze, edukacji, sportu i rekreacji
powoduje, iż Żabno stało się miejskim centrum o znaczeniu lokalnym mającym zasięg poza
administracyjnymi granicami miasta.
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III.4. Dziedzictwo kulturowe
Obecnie na terenie Gminy Żabno znajduje się wiele zabytków architektury sakralnej
i świeckiej jak również budownictwa przemysłowego i mieszkalnego.
Do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków wpisanych jest 9 obiektów i zespołów
zabytkowych znajdujących się na terenie gminy Żabno:


Żabno – kościół par. p.w. św. Ducha, otoczenie, drzewostan, wieża bramna (nr wpisu
A-378 z 08.06.1972);



Żabno – cmentarz żydowski, ul. Kościuszki (nr wpisu A-336 z 02.11.1990);



Łęg Tarnowski – zespół dworski: dwór, park, oficyna (nr wpisu A-169 z 15.01.1979);



Odporyszów – kościół par. p.w. św. Małgorzaty z otoczeniem w obrębie ogrodzenia
i wieżą (nr wpisu A-330 z 06.12.1971);



Otfinów – kościół par. p.w. ś. Piotra i Pawła (nr wpisu A-252 z 30.05.1985);



Otfinów – Diament – cmentarz wojenny nr 258 (nr wpisu A-348 z 26.05.1992);



Otfinów – zespół dworsko-parkowy: dwór, park z aleją dojazdową oraz kapliczka
z figurą Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej (nr wpisu A-151/M z 21.07.2008 r.);



Pasieka Otfinowska - cmentarz wojenny nr 256, (nr wpisu A-1188/M z 18.01.2010);



Niedomice – cmentarz wojenny nr 208 (nr wpisu A-349 z 26.05.1992).

Do najbardziej znanych i najchętniej odwiedzanych zabytków na terenie gminy Żabno
należą:


Pałac w Łęgu Tarnowskim - wybudowany na zlecenie Józefa Męcińskiego w latach
1885-1892. Budynek w swojej formie posiada elementy neorenesansowe, otoczeniem
pałacu jest kilkuhektarowy park z bogatą roślinnością. Obecnie Pałac spełnia funkcję
gimnazjum.



Kościół w Otfinowie - monumentalny kościół p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła,
świątynia trzynawowa utrzymana w stylu neogotyckim.



Sanktuarium w Odporyszowie - sanktuarium odporyszowskie jest znanym miejscem
kultu maryjnego w regionie tarnowskim. Corocznie we wrześniu tysiące pielgrzymów
przybywa nie tylko z całego Powiśla Dąbrowskiego, ale również spoza regionu,
by modlić się przed cudownym obrazem koronowanej Matki Boskiej Odporyszowskiej.
Budynkowi kościoła towarzyszy zabytkowa dzwonnica i ogrodzenie wraz z kaplicą
pochodzące z XVII i XVIII wieku. Wokół kościoła znajdują się kapliczki drogi krzyżowej
autorstwa Jana Wnęka (pasjonata lotnictwa nazwany "Ikarem znad Dunajca"), który
nierozłącznie wiąże się z Odporyszowem. Obok sanktuarium mieści się muzeum
poświęcone tej ciekawej postaci.
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Studzienka w Odporyszowie - miejsce znane jako miejsce „siedmiu cudownych
źródełek”, usytuowane w małej dolinie, na skraju Odporyszowa. Uważa się, iż źródełka
wytrysnęły w czasie objawienia się Matki Boskiej w czasie potopu szwedzkiego.
Współcześnie twierdzi się, że woda z jedynego pozostałego źródła ma właściwości
lecznicze.



Kościół parafialny Świętego Ducha w Żabnie wraz z osiemnastowieczną dzwonnicą
stanowi cenny zespół barokowo-klasyczny architektury sakralnej.

IV. Wprowadzenie do logiki interwencji
IV.1. Wyniki analizy SWOT / TOWS
Celem analizy SWOT jest określenie stanu aktualnego oraz perspektyw rozwojowych dla
obszaru zdegradowanego wyznaczonego na obszarze Gminy Żabno. Zadaniem analizy
SWOT jest wskazanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla rozwoju obszaru
poddanego rewitalizacji.
W kolejnym etapie analiza ta stanowić będzie podstawę do sformułowania celu głównego
i celów pośrednich rewitalizacji. Z literatury przedmiotu wiadomo, że wybór strategii zależy
od siły powiązań pomiędzy grupami czynników SWOT. Rozszerzona analiza SWOT została
przedstawiona w rozdziale VIII.1 Analiza SWOT / TOWS.
Tabela 2 Macierz strategii dla obszaru zdegradowanego

Mocne strony

Słabe strony

Szanse

Zagrożenia

Strategia agresywna

Strategia konserwatywna

Liczba interakcji

Liczba interakcji

33

26

Ważona liczba interakcji

Ważona liczba interakcji

6,84

4,90

Strategia konkurencyjna

Strategia defensywna

Liczba interakcji

Liczba interakcji

46

66
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Ważona liczba interakcji

Ważona liczba interakcji

8,80

11,85

Źródło: opracowanie własne

Z analizy tabeli nr 1 (powyżej) sporządzonej dla badanego obszaru wynika, iż należy
wybrać strategię defensywną. Zidentyfikowana liczba interakcji to 66, a ważona ich liczba to
11,85. Analiza wskazuje na wyraźną wielokrotną przewagę zagrożeń dla obszaru i jego
słabych stron w stosunku do pozostałych obszarów analizy (mocnych stron oraz szans).
Taki wynik analizy pokazuje, że obszar funkcjonuje w niesprzyjającym otoczeniu,
a dodatkowo zagrożenia zewnętrzne są wzmacniane przez słabości wewnętrzne, co jest
typowe dla analizy zjawisk kryzysowych na obszarze rewitalizacji. Należy więc starać się
minimalizować słabe strony i zagrożenia.
W likwidowaniu słabych stron w pierwszej kolejności należy skupić się na następujących
problemach:


duża skala problemu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,



wysoki odsetek bezrobotnych kobiet w strukturze wszystkich bezrobotnych,



problem relatywnie wysokiej skali uzależnień od alkoholu

Przy konstruowaniu strategii działania dla obszaru należy wziąć pod uwagę następujące
zagrożenia:


postępujący spadek liczby ludności miasta,



rozwój infrastruktury drogowej nie nadąża za rosnącym natężeniem ruchu,



duże uzależnienie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy od sytuacji
gospodarczej i społecznej miasta Tarnowa,



niski udział osób w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców.

IV.2. Opis powiązań pomiędzy SWOT a celami i rezultatami Programu
Na kolejnych grafikach poniżej przedstawiono relację, jaka zachodzi pomiędzy wynikami
strategii SWOT / TOWS a priorytetami operacyjnymi przyjętymi w GPR. Zależność ta
pokazuje jak interwencja w sferę społeczną, przestrzenną i gospodarczą przełoży się na
rozwiązanie zidentyfikowanych problemów w tych sferach.
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Rysunek 4 Zależność pomiędzy wynikami analizy SWOT / TOWS a priorytetem
operacyjnym I
Wysoki stopień zanieczyszczenia środowiska
spowodowany niską emisją oraz wysoka
energochłonność budynków mieszkalnictwa
zbiorowego

Rozwój
infrastruktury
drogowej nie
nadąża za
rosnącym
natężeniem ruchu

Poprawa warunków życia
mieszkańców i wspieranie
rozwoju społecznego i
gospodarczego poprzez
ożywienie infrastrukturalne i
urbanistyczne

Brak miejsc
integrujących
społeczność
lokalną,
umożliwiających
aktywny
wypoczynek oraz
możliwość
spędzania
wolnego czasu
szczególnie dla
osób starszych

Duży stopień degradacji środowiska wywołany
rolniczym charakterem gminy i niewielkim
zalesieniem, brak zagospodarowanych
terenów zielonych
Źródło: opracowanie własne

Rysunek 5 Zależność pomiędzy wynikami analizy SWOT / TOWS a priorytetem
operacyjnym II

Relatywnie wysoki poziom bezrobocia

Zmniejszający
się udział osób
w wieku
produkcyjnym w
ogólnej liczbie
mieszkańców

Aktywacja gospodarcza
terenu rewitalizowanego

Postępujący spadek liczny ludności
gminy
Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 6 Zależność pomiędzy wynikami analizy SWOT / TOWS a priorytetem
operacyjnym III

Problem relatywnie wysokiej skali
uzależnień od alkoholu

Zmniejszający
się udział osób
w wieku
produkcyjnym w
ogólnej liczbie
mieszkańców

Wyrównywanie szans
życiowych, przeciwdziałanie
negatywnym procesom
społecznym oraz
kształtowanie tożsamości
mieszkańców

Duża skala
problemu
bezradności w
sprawach
opiekuńczowychowawczych,
wynikająca z
ilości
pobieranych
świadczeń z tego
tytułu

Relatywnie wysoki poziom bezrobocia
wśród kobiet

Źródło: opracowanie własne

IV.3. Skrócony opis logiki interwencji Programu
Zadaniem logiki interwencji jest zobrazowanie zależności, jaka występuje pomiędzy
poszczególnymi projektami, kierunkami działania, priorytetami operacyjnymi a celem
strategicznym. Schematycznie relacje te przedstawiono na poniższych schematach.
W pierwszej kolejności przedstawiono relację pomiędzy priorytetami operacyjnymi a celem
strategicznym dla GPR.
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1. aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców,
2. stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju aktywności
gospodarczej,
3. aktywne przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu oraz
4. modernizację i rozbudowę tkanki infrastrukturalnej i mieszkaniowej

Ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizacji poprzez kompleksowe
zintegrowane działania obejmujące:

Cel strategiczny:

Rysunek 7 Relacja pomiędzy priorytetami operacyjnymi a celami strategicznymi

PO – I
Poprawa warunków życia
mieszkańców i wspieranie rozwoju
społecznego i gospodarczego poprzez
ożywienie infrastrukturalne i
urbanistyczne

PO – II
Aktywacja społeczna i gospodarcza
terenów rewitalizowanych

Tabela 3 operacyjnym I

PO – III
Wyrównywanie szans życiowych,
przeciwdziałanie negatywnym
procesom społecznym oraz
kształtowanie tożsamości
mieszkańców

Tabela 3 Zależność pomiędzy projektami, kierunkami działania i priorytetem
operacyjnym I
PO – I Poprawa warunków życia mieszkańców i wspieranie rozwoju społecznego i
gospodarczego poprzez ożywienie infrastrukturalne i urbanistyczne
Kierunek działań

Projekty przestrzenne

Modernizacja infrastruktury technicznej

Rewitalizacja substancji mieszkaniowej

Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w
miejscowości Żabno - zagospodarowanie
terenu wraz z infrastrukturą techniczną przy
ul. Wyspiańskiego oraz zagospodarowanie
zbiorników wodnych przy ul. Św. Jana dla
potrzeb społeczności lokalnej.
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Odnowa urbanistyczna obszarów
gminnych i uatrakcyjnienie przestrzeni
publicznej

Przebudowa i modernizacja układu
komunikacyjnego

Budowa i modernizacja infrastruktury
kulturalnej i sakralnej

Działania prowadzące do zachowania
dziedzictwa kulturowego i historycznego

Rewitalizacja
osiedla
Spółdzielni
Mieszkaniowej „Celuloza” w Niedomicach
przy ulicy Osiedle termomodernizacja
budynków wraz z wymianą sieci i przyłączy
c.o. oraz modernizacja terenów wokół
osiedla.
Budowa Centrum Kultury w Niedomicach z
budową zjazdu publicznego z drogi gminnej
oraz budową i przebudową niezbędnej
infrastruktury (na terenie byłych Zakładów
Celulozowych w Niedomicach).
Odnowa Centrum wsi Łęg Tarnowski
poprzez stworzenie rekreacyjnego terenu
wypoczynku – zagospodarowanie terenów
przy stadionie i przedszkolu.
Rewitalizacja bazy oświatowej w Łęgu
Tarnowskim
poprzez
rozbudowę
i
modernizację Szkoły Podstawowej im. Ojca
Św. Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim z
przeznaczeniem na cele społeczne.
Modernizacja
budynku
Przedszkola
Niepublicznego polegająca na rozszerzeniu
działalności statutowej Stowarzyszenia „W
Dobrą
Stronę”
Konary
o
Ośrodek
Dziennego Pobytu dla Seniorów.

Rewitalizacja terenów i obiektów
poprzemysłowych

Rozwiązania systemowoinfrastrukturalne dla poprawy jakości
środowiska naturalnego

Rewitalizacja Terenu osiedla Spółdzielni
Mieszkaniowej w Niedomicach – prace
remontowe i termomodernizacyjne.
Renowacja muru otaczającego kościół p.w.
Ducha Świętego w Żabnie.

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4 Zależność pomiędzy projektami, kierunkami działania i priorytetem
operacyjnym II
PO- II Aktywizacja gospodarcza terenu rewitalizowanego
Kierunek działań

Projekty gospodarcze

Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
istniejących dwóch budynków mieszkalnych
ze zmianą sposobu użytkowania na
budynek mieszkalnictwa zbiorowego – Dom
Pielgrzyma
(wycieczkowy)
wraz
z
infrastrukturą
towarzyszącą:
stołówką,

Tworzenie warunków infrastrukturalnosystemowych sprzyjających nowym
inwestycjom
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kawiarnią, restauracją.

Poprawa sytuacji na lokalnym rynku
pracy poprzez podnoszenie
atrakcyjności gospodarczej miasta

„Przedsiębiorcza kobieta” – program
aktywizacji społecznej i zawodowej kobiet
na terenie Łęgu Tarnowskiego, Niedomic i
Odporyszowa.

Aktywna promocja miasta
skierowana na przyciągnięcie
inwestorów
Podnoszenie atrakcyjności turystycznej
miasta
Źródło: opracowanie własne

Tabela 5 Zależność pomiędzy projektami, kierunkami działania i priorytetem
operacyjnym III
PO- III Wyrównanie szans życiowych, przeciwdziałanie negatywnym procesom
społecznym oraz kształtowanie tożsamości mieszkańców
Kierunek działań

Projekty społeczne

Wyrównywanie szans oraz
neutralizowanie zjawisk dezintegracji
społecznej i emigracji mieszkańców

Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w
miejscowości Żabno - zagospodarowanie
terenu wraz z infrastrukturą techniczną przy
ul. Wyspiańskiego oraz zagospodarowanie
zbiorników wodnych przy ul. Św. Jana dla
potrzeb społeczności lokalnej.

Przeciwdziałanie patologiom, zjawiskom
wykluczenia społecznego i ubożenia
mieszkańców

Przystosowanie
budynku
Przedszkola
Niepublicznego
w celu
rozszerzenia
działalności statutowej Stowarzyszenia „W
Dobrą
Stronę”
Konary
o
Ośrodek
Dziennego Pobytu dla Seniorów.

Wzmacnianie postaw i inicjatyw
prospołecznych

Rewitalizacja bazy oświatowej w Łęgu
Tarnowskim
poprzez
rozbudowę
i
modernizację Szkoły Podstawowej im. Ojca
Św. Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim z
przeznaczeniem na cele społeczne.

Wykorzystanie i wzmocnienie
istniejącego potencjału edukacyjnego

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla
dzieci
2-3
letnich
nie
objętych
wychowaniem przedszkolnym w Łęgu
Tarnowskim

Przeciwdziałanie zjawiskom bezrobocia i
bierności zawodowej

Aktywizacja seniorów poprzez
„Zaczaruj Jesień Życia”

Renowacja muru otaczającego kościół p.w.
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Ducha Świętego w Żabnie.
Wzmacnianie identyfikacji mieszkańców
z miastem

Budowa Centrum Kulturalnego z budową
zjazdu publicznego z drogi gminnej wraz z
budową
i
przebudową
niezbędnej
infrastruktury w Niedomicach.
Odnowa Centrum wsi Łęg Tarnowski
poprzez stworzenie rekreacyjnego terenu
wypoczynku – zagospodarowanie terenów
przy stadionie i przedszkolu w Łęgu
Tarnowskim.

Wspieranie sektora organizacji
pozarządowych

Rewitalizacja Terenu osiedla Spółdzielni
Mieszkaniowej w Niedomicach – prace
remontowe i termomodernizacyjne.
Aktywizacja środowisk dziecięcych i
młodzieżowych

Renowacja i ochrona przed zagrożeniem
obiektu dziedzictwa kulturowego wraz z
otoczeniem - Sanktuarium Matki Boskiej w
Odporyszowie.

Źródło: opracowanie własne

V. Diagnoza sytuacji na obszarze Gminy
Celem tej części Gminnego Programu Rewitalizacji jest prawidłowa i dokładana diagnoza
obszarów zdegradowanych.
Pierwszym etapem tej diagnozy jest weryfikacja danych pochodzących ze statystyk
publicznych lub od podmiotów powiązanych i współpracujących z jednostką samorządu
terytorialnego.

Na tej

podstawie

wytypowano

obszar

gminy

charakteryzujący się

koncentracją problemów, które w dalszym etapie pracy stały się przedmiotem dogłębnej
analizy w oparciu o metody inne niż statystyczne.
Opracowanie przygotowano w oparciu o zapisy ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października
2015 r., która weszła w życie w dniu 18 listopada 2015 r. oraz założenia „Narodowego Planu
Rewitalizacji 2022”. Ustawa określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny
rewitalizacji, wskazując sposoby oraz działania zmierzające do wyznaczania obszaru
zdegradowanego a w następstwie podjętych działań do określenia obszaru rewitalizacji.
Wskazując obszar zdegradowany, zgodnie ze wskazaniami ustawy, należy wziąć pod uwagę
kilka czynników: musi występować na nim koncentracja negatywnych zjawisk społecznych,
w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub
kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym
i kulturalnym. Na obszarze takim musi wystąpić także co najmniej jeden z następujących
negatywnych wskaźników:
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• gospodarczych – w tym zakresie należy przede wszystkim wziąć pod uwagę słabą
kondycję lokalnych przedsiębiorstw, a także stopień przedsiębiorczości, im niższy tym
obszar bardziej wpisuje się w definicję obszaru zdegradowanego,
• środowiskowych – na przedmiotowy zakres składają się w szczególności
przekroczenia standardów jakości środowiska, występowania odpadów stwarzających
zagrożenie dla życia bądź zdrowia lokalnej społeczności lub negatywnego wpływu na
stanu środowiska
• przestrzenno-funkcjonalnych – przy tym wskaźniku należy wziąć pod uwagę głównie
poziom

rozwinięcia

infrastruktury

technicznej

lub

społecznej

głównie

niewystarczającego wyposażenia w taką infrastrukturę ale też jej zły stan, brak dostępu
do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań
urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi
komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych.
• technicznych – w tym zakresie należy przede wszystkim wziąć pod uwagę degradację
stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym.
Brak lub niski stopień funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających
efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, przede wszystkim w zakresie
energooszczędności i ochrony środowiska
Dokonanie diagnozy problemów gospodarczych, społecznych, funkcjonalno-przestrzennych,
technicznych oraz środowiskowych stanowi podstawę oraz wyznacza główne zadanie
przedmiotowego opracowania. Dokonanie rozpoznania zjawisk występujących na obszarze
gminy Żabno, pozwoli na określenie i wskazanie obszaru wymagającego rewitalizacji.
Działanie to nastąpi przy współpracy ze społecznością terenów zdegradowanych oraz
z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy tych obszarów.

V.1 Metodologia diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych
W celu organizacji i zbierania danych statystycznych Gminę podzielono na 19 obszarów
(miasto Żabno i 19 sołectw: Bobrowniki Wielkie, Chorążec, Czyżów, Fiuk, Goruszów,
Gorzyce, Ilkowice, Janikowice, Kłyż, Łęg Tarnowski, Nieciecza, Niedomice, Odporyszów,
Otfinów, Pasieka Otfinowska, Pierszyce, Podlesie Dębowe, Siedliszowice, Sieradza).
Rozpoczynając przygotowania do diagnozy społeczno-gospodarczej, przeanalizowano różne
warianty jego podziału. Z uwagi, iż dane statystyczne dla dwóch sołectw tj. Sieradza i Fiuk
podawane są w przeważającej większości łącznie, niemożliwym jest ich rozdzielenie na
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poszczególne jednostki urbanistyczne, zatem na potrzeby niniejszego opracowania dane
zawarte dla ww. jednostek ujęto w jedną całość.
Dokonując opracowywania niniejszego dokumentu wykonano diagnozę dla obszarów
kwalifikujących się do ujęcia Gminnym Programem Rewitalizacji. Analiza ta skupiła się
przede wszystkim na rozpoznaniu i zakwalifikowaniu negatywnie występujących zjawisk na
obszarze całej Gminy, a następnie na tej podstawie dokonano wyszczególnienia terenów
wpisujących się w definicję ustawową jako obszary zdegradowane. Dane i informacje
stanowiące podstawę do wyznaczenia obszarów o niskim stopniu rozwoju gospodarczego,
technicznego, infrastrukturalnego, dokonano w oparciu o materiały uzyskane od: Urzędu
Miejski w Żabnie, Głównego Urzędu Statystycznego, Powiatowego Urzędu Pracy, Komendy
Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych. Wyszczególnione obszary stanowią
bazę do dokonania bardziej szczegółowego wyodrębnienia terenów w oparciu o wytyczne
ustawy o rewitalizacji. Dokonanie takiego wyodrębnienia terenu nastąpi zgodnie i na
podstawie zasady partycypacji interesariuszy Gminnego Programu Rewitalizacji.
Diagnoza komponentów zebranych do analizy mierników w poszczególnych sferach
wykazuje, że istnieje powszechna potrzeba posługiwania się wspólnym, ujednoliconym
narzędziem, które dostarczy niezbędnych informacji umożliwiających realizację zadań
z

zakresu

pomocy

odnoszącej

się

do

sfer

określających

poziom

degradacji

zidentyfikowanych jednostek urbanistycznych gminy Żabno. Efektem badań jest wskazanie
najbardziej istotnych potrzeb mogących ewaluować podczas zmiany zdegradowanych
obszarów. Dzięki temu etapowi analiza jednostek urbanistycznych wskazuje na obecność
wielu zagrożeń, ale jednocześnie ułatwia podjęcie decyzji, zmierzających do osiągnięcia celu
jakim jest wyprowadzenie z niekorzystnego położenia obszaru zdegradowanego.

V.2 Wyniki diagnozy w sferze społecznej
Zidentyfikowane problemy sfery społecznej to przede wszystkim:
 nasilanie się zjawiska starzenia się lokalnej społeczności,
 wahające się saldo migracji i wskaźnika przyrostu naturalnego,
 duża liczba osób bezrobotnych w wieku do 25 lat i powyżej 45 lat,
 niewystarczająca liczba miejsc pracy w sektorze usług rynkowych,
 migracja młodych, wykształconych ludzi, poszukujących pracy w wysoko rozwiniętych
sektorach gospodarki,
 niskie zaangażowanie mieszkańców w życie społeczne Gminy
 stosunkowo duży udział osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
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 zwiększająca się liczba przestępstw i wykroczeń w gminie i mieście Żabno.
Dane pobrane z Banku Danych Lokalnych GUS oraz z Urzędu Miejskiego Żabno, wskazują,
iż w na dzień 31.12.2015 roku gminę Żabno zamieszkiwały 18 914 osoby. Z wykresu wynika
(wykres nr 1), że w ciągu pierwszych 8 lat liczba mieszkańców gminy wykazywała niewielką
tendencję wzrostową z nieznacznymi wahaniami, natomiast wskaźnik z ostatnich 3 lat
wykazuje tendencję malejącą (spadek liczby ludności w przedziale lat 2012-2015).
Ostateczny bilans w latach 2004-2015 wskazuje na wzrost liczby ludności jedynie o 37 osób
w skali całej gminy.

Wykres 1 Liczba mieszkańców gminy Żabno w latach 2004-2015
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Źródło: Opracowano na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS oraz danych Urzędu Miejskiego w Żabnie

Strona | 35

Id: 1D813591-8E23-47D0-982B-23A0E33EEC95. Podpisany

Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016 – 2022

Rysunek 8 Liczba mieszkańców w podziale na jednostki

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żabnie
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Rysunek 9 Gęstość zaludnienia w podziale na jednostki

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żabnie
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Rysunek 10 Struktura demograficzną osób w wieku przedprodukcyjnym

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żabnie
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Rysunek 11 Struktura demograficzną osób w wieku produkcyjnym

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żabnie
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Rysunek 12 Struktura demograficzną osób w wieku poprodukcyjnym

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żabnie
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W badanym okresie liczba mieszkańców miasta Żabna spadła o 28 osób, podczas gdy liczba
mieszkańców miejscowości wiejskich wzrosła o 65 osób.
Wykres 2 Liczba mieszkańców gminy Żabno w latach 2004-2015
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Źródło: Opracowano na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS oraz danych Urzędu Miejskiego w Żabnie

Liczba ogółem mieszkańców gminy Żabno, jak również liczba mieszkańców miasta
i obszarów wiejskich gminy w analizowanym okresie nie wykazywała znacznych wahań,
a pojawiające się zmiany były stosunkowo niewielkie.
Mieszkańcy gminy Żabno stanowią 9,4% ludności powiatu tarnowskiego. Gmina Żabno jest
drugą po gminie wiejskiej Tarnów, pod względem wielkości mieszkańców gminą powiatu
tarnowskiego.
Napływ ludności do gminy Żabno sprawia, że na terenie tym coraz większe znaczenie ma
rozwój usług świadczonych na rzecz społeczeństwa. Spowodowane jest to faktem, iż miasto
Żabno stanowi miejski ośrodek o znaczeniu lokalnym, na którego terenie znajdują się
instytucje i obiekty, z których dóbr i usług korzysta ludność całej gminy.
Decydujące znaczenie, wpływające na liczebność mieszkańców gminy, ma przyrost
naturalny. Na obszarze gminy Żabno w okresie poddanym analizie, przyrost naturalny
przyjmował zarówno wartości ujemne, jak i dodatnie. Zasadniczo na terenie miasta Żabno od
2013 roku wskaźnik przyjmował wartości ujemne, natomiast wartości dodatnie badanego
wskaźnika pojawiają się na terenach wiejskich.
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Tabela 6 Przyrost naturalny w gminie Żabno w latach 2004-2015
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Gmina
Żabno

17

33

-15

53

34

17

-2

7

3

5

4

21

Urodzenia

141

169

146

191

184

162

170

167

169

161

169

180

Zgony

124

136

161

138

150

145

172

160

166

156

165

159

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Na kształtowanie się liczby ludności gminy wpływa także saldo migracji. W badanym okresie
wskaźnik ten przyjmował zarówno wartości ujemne, jak i dodatnie.
Tabela 7 Saldo migracji w gminie Żabno w latach 2004-2015
Jednostka
miary

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

13

18

-36

-11

-25

9

9

-37

-13

0

Saldo migracji
ogółem

3

-6

-52

30

-36

2

80

Saldo zagranicznych
ogółem

-5

-22

-44

-15

-31

7

27

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Analizując wskaźnik salda migracji, należy mieć na uwadze, iż przedstawia on jedynie osoby,
które oficjalnie zmieniły miejsce zamieszkania. W przypadku gmin takich, jak Żabno, należy
także pamiętać o zjawisku migracji ukrytych – mieszkańcy nadal zameldowani są na terenie
gminy, jednak od wielu lat mieszkają, pracują i uczą się, poza miejscem zameldowania.
Położenie gminy Żabno względnie w niewielkiej odległości od Krakowa, będącego ważnym,
krajowym a także międzynarodowym centrum szkolnictwa wyższego, ośrodkiem turystyki,
gospodarki, kultury, jak również miejscem lokalizacji inwestycji i regionalnego centrum
administracyjnego, sprawia, iż Kraków jest naturalnym kierunkiem migracji ukrytej.
Na migrację niezwiązaną ze zmianą miejsca zameldowania decydują się najczęściej ludzie
młodzi, mobilni, wykształceni lub w trakcie zdobywania wykształcenia, poszukujący nie tylko
miejsca pracy, lecz także bogatej oferty kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej.
Przyjmując, iż część migracji nie jest ujmowana w statystykach, należy uznać, że ich skala
w gminie Żabno może być większa niż wynika to z poczynionych analiz. Migracje nieoficjalne
są zjawiskiem powszechnym w małych miastach i gminach wiejskich, przede wszystkim
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takich, które są położone niedaleko rozwijających się bądź rozwiniętych dużych ośrodków
miejskich, w tym przypadku takich jak Tarnów czy Kraków. Niezbędne zatem jest
uzupełnianie

braków

infrastrukturalnych,

społecznych

oraz

poprawa

jakości

życia

mieszkańców gminy, by stała się ona atrakcyjnym miejscem zamieszkania, a saldo migracji
kształtowało się w bardziej korzystny sposób.
Względnie korzystnie przedstawia się podział mieszkańców gminy Żabno w ujęciu
na

ekonomiczne

grupy

wieku

poprodukcyjnym. Tym niemiej

w

podziale:

przedprodukcyjnym,

produkcyjnym,

jednak zauważa się także w tym zakresie niepokojące

zjawiska. Największy udział w liczbie mieszkańców gminy ogółem mają osoby w wieku
produkcyjnym – 64,7%. Następną pod względem liczebności grupę stanowią osoby w wieku
przedprodukcyjnym (17,9%), natomiast trzecią – osoby w wieku poprodukcyjnym (17,4%).
Tabela 8 Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym
ogółem

W wieku
przedprodukcyjnym

W wieku
produkcyjnym

W wieku
poprodukcyjnym

Razem

18914

3380

12247

3286

Mężczyźni

9237

1740

6394

1103

Kobiety

9677

1640

5854

2183

Nazwa miejscowości

W wieku
przedprodukcyjnym

W wieku
produkcyjnym
507

W wieku
poprodukcyjnym
120

Bobrowniki Wielkie
Chorążec

145
50

132

25

Czyżów

19

68

21

Goruszów

10

56

19

Gorzyce

132

510

129

Ilkowice

261

854

247

Janikowice

29

103

27

Kłyż

56

223

65

Łęg Tarnowski

770

2615

613

Nieciecza

130

437

133

Niedomice

378

1253

300

Odporyszów

182

607

154

Otfinów

98

527

144

Pasieka Otfinowska

72

293

62

Pierszyce

44

186

47

Podlesie Dębowe

40

138

42
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Siedliszowice

188

675

243

Sieradza i Fiuk

84

312

92

Żabno

692

2752

803

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Żabnie – stan na 31.12.2015 r.

Przewaga osób w wieku przedprodukcyjnym nad liczbą osób w wieku poprodukcyjnym jest
pozytywną cechą struktury demograficznej gminy, minimalizuje ryzyko wystąpienia zjawiska
starzenia się społeczności miejskiej i związanych z nimi negatywnych zjawisk takich jak m.in.
spadek pracowników na rynku pracy, zwiększone obciążenia socjalne, itp. Należy jednak
podkreślić, że różnica pomiędzy nimi jest nieduża, a uwzględniając wskaźnik migracji osób
młodych i w wieku produkcyjnym, w dalszej perspektywie czasowej może to doprowadzić do
zmiany przedstawionej struktury.
Dokonując analizy liczebności kobiet i mężczyzn w poszczególnych grupach wiekowych,
można zauważyć, że kobiety przeważają w grupie osób w wieku przedprodukcyjnym
i poprodukcyjnym, natomiast w obszarze osób w wieku produkcyjnym wyraźnie liczniejsi są
mężczyźni. Przewaga kobiet w liczbie osób w wieku poprodukcyjnym jest typowa dla
obszarów o typowo rolniczym charakterze. Największa różnica została odnotowana
pomiędzy liczbą kobiet a mężczyzn w wieku poprodukcyjnym i jest wynikiem występowania
na terenie całej Polski ogólnoeuropejskiej tendencji – w krajach europejskich, a także
w pozostałych wysoko rozwiniętych krajach na całym świecie, średnia długość życia kobiet
jest dłuższa od średniej długości życia mężczyzn.
Pomimo korzystnego kształtowania się podziału ludności ze względu na ekonomiczne grupy
wieku, negatywnym zjawiskiem sfery demograficznej gminy jest obserwowany od kilku lat
systematyczny spadek liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym i wzrost liczby
mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Różnica w liczebności obu grup systematycznie się
zmniejsza i za kilka lat przewaga liczebna osób w wieku przedprodukcyjnym nad osobami
w wieku poprodukcyjnym może zostać zniwelowana.
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Wykres 3 Udział liczby ludności wg ekonomicznych grup wieku w gminie Żabno (%)

Źródło: Opracowano na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

Dokonana analiza wskazuje, iż w najbliższych latach przewidywane jest utrzymanie się
tendencji co do dalszego wzrostu liczby osób w wieku poprodukcyjnym przy systematycznym
spadku liczby osób w wieku przedprodukcyjnym. Trend ten został zdiagnozowany na całym
obszarze powiatu tarnowskiego. W 2003 roku osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły
26,3% liczby ludności powiatu tarnowskiego ogółem, natomiast w 2015 roku wskaźnik ten
spadł do 20,9%. W podobnym okresie udział liczby osób w wieku poprodukcyjnym w liczbie
ludności ogółem – z 15,0% w 2003 roku wzrósł do 15,9% w roku 2013. Na podstawie
prognoz Banku Danych Lokalnych GUS, do roku 2025 oraz 2030 udział liczby osób w wieku
przedprodukcyjnym oraz liczby osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności
powiatu tarnowskiego kształtował się będzie następująco:


udział liczby osób w wieku przedprodukcyjnym: 19,2% w 2025, 18,1% w 2030;



udział liczby osób w wieku poprodukcyjnym: 20,3% w 2025, 22,6% w 2030.

Zjawisko wzrostu udziału osób w podeszłym wieku w ogólnej liczbie mieszkańców, zwane
także zjawiskiem starzenia się społeczeństw, jest jednym z najbardziej charakterystycznych
zjawisk demograficznych większości krajów Europy i Ameryki Północnej. Dominuje ono
w krajach z dobrze rozwiniętymi gospodarkami, jak również w grupie państw o niższym
poziomie rozwoju, w których styl życia społeczeństw, cechy struktury demograficznej
i

różnorodne

zjawiska socjologiczne

mają podobny

i czynnikami wpływającymi na wielkość zjawiska należą:
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wydłużenie przeciętnej długości życia ludzkiego,



rozwój medycyny,



spadek dzietności.

Obserwowalny większy udział osób starszych w społeczeństwie powoduje wzrost kosztów
ubezpieczeń społecznych oraz wzrost zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne
i socjalne.
Także w Polsce odnotowano występowanie zjawiska starzenia się społeczeństwa.
W 2003 roku udział osób w wieku przedprodukcyjnym w ludności kraju ogółem wynosił
21,2%, w 2015 roku zmniejszył się do 18,2%. W tych samych latach udział osób w wieku
poprodukcyjnym wzrósł z 15,3% w 2004 roku do 18,4% w 2015 roku. W województwie
małopolskim w analogicznym okresie udział mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym spadł
z 22,4% do 19,2%, podczas gdy stosunek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym do liczby
mieszkańców ogółem wzrósł z 15,3% do 17,7%. (źródło danych: Bank Danych Lokalnych
GUS).
Sporządzone prognozy wskazują na to, iż zjawisko starzenia się lokalnej społeczności
na terenie gminy Żabno będzie się nasilać, co niesie za sobą określone konsekwencje.

V.2.1 Szkolnictwo
Na terenie gminy Żabno funkcjonuje 10 szkół podstawowych oraz 5 szkół gimnazjalnych.
Na obszarze gminy prowadzonych jest 11 przedszkoli.
Gmina Żabno jest organem prowadzącym dla następujących placówek:


Publiczne Przedszkole w Łęgu Tarnowskim,



Publiczne Przedszkole w Niedomicach,



Publiczne Przedszkole w Żabnie,



Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim,



Szkoła Podstawowa w Bobrownikach Wielkich,



Szkoła Podstawowa w Sieradzy,



Szkoła Podstawowa w Odporyszowie,



Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie,



Publiczne Gimnazjum im. Rodzin Męcińskich i Zborowskich w Łęgu Tarnowskim,



Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żabnie



Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Niedomicach



Zespół Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego i Przedszkola w Otfinowie.
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Placówki gminne funkcjonują w nowo wybudowanych lub gruntownie wyremontowanych
obiektach, posiadających nowoczesne zaplecze dydaktyczno-naukowe wraz z pracowniami
specjalistycznymi, takimi jak do nauki języków obcych czy zajęć z informatyki. W celu
poprawy warunków rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży wybudowane zostały nowe sale
sportowe, które wyposażono w nowoczesny sprzęt.
Ponadto, na terenie gminy funkcjonują szkoły i przedszkola prowadzone przez inne niż
gmina podmioty:


Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Żabnie



Stowarzyszenie Społeczny Komitet Domowy Dzielnicy „Konary” w Żabnie



Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Przybysławice i Pasieka Otfinowska (przedszkole)
w Pasiece Otfinowskiej,



Przedszkole Niepubliczne w Otfinowie,



Przedszkole Niepubliczne w Odporyszowie,



Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Siedliszowicach,



Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Błogosławionej Karoliny w Ilkowicach,



Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola w Niecieczy (szkoła podstawowa,
przedszkole i gimnazjum).

Na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żabnie, w roku szkolnym 2015/2016 do szkół
podstawowych położonych na terenie gminy Żabno uczęszczało 1029 uczniów, natomiast do
gminnych szkół gimnazjalnych 497 uczniów.

V.2.2. Kultura
Ustawowy obowiązek nałożony na każdą gminę powoduje, iż ta właśnie jednostka
samorządu terytorialnego ma obowiązek kształtować i realizować zadania z zakresu kultury
poprzez tworzenie bibliotek, instytucji kultury. W mieście Żabno zadania te realizują władze
miejsko-wiejskiej Gminy Żabno oraz jej jednostki organizacyjne. Konkretyzacja ogólnych
zadań

z zakresu kultury w mieście jest

realizowana poprzez Centrum

Kultury

w Żabnie i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną z filiami.
Gminną samorządową instytucją propagowania kultury jest Gminne Centrum Kultury
w Żabnie. Jednostka ta realizuje zadania gminy w obszarze kultury, kultury fizycznej,
turystyki i promocji. Nadrzędnym jej celem jest aktywizacja mieszkańców w życie kulturalne,
ochrona tradycji i dziedzictwa kulturalnego. W zakresie promocji realizuje zadania głównie
poprzez kreowanie korzystnego wizerunku gminy.
W budynku Centrum Kultury znajduje się Kino Olimpia. Sala kinowa liczy 220 miejsc.
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Zgodnie z danymi Centrum Kultury, w 2015 roku zorganizowano 56 imprez w których udział
wzięło łącznie 12 962 osób.
Tabela 9 Funkcjonowanie Centrum Kultury w Żabnie w 2015 roku
DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW, OŚRODKÓW KULTURY, KLUBÓW I ŚWIETLIC
Imprezy organizowane przez jednostkę i uczestnicy
ogółem

szt.

56

wystawy

szt.

15

występy zespołów amatorskich

szt.

8

występy artystów i zespołów zawodowych

szt.

4

prelekcje, spotkania, wykłady

szt.

4

konkursy

szt.

5

inne

szt.

16

ogółem

osoba

12962

wystawy

osoba

2000

występy zespołów amatorskich

osoba

3000

występy artystów i zespołów zawodowych

osoba

4600

prelekcje, spotkania, wykłady

osoba

500

konkursy

osoba

600

inne

osoba

2262

uczestnicy imprez

Źródło: Gminne Centrum Kultury w Żabnie

Na terenie gminy funkcjonuje Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie oraz jej 4 filie
w Łęgu Tarnowskim, Niecieczy, Niedomicach i Otfinowie.
Zgodnie z danymi Danych Urzędu Miejskiego, w 2015 roku z usług bibliotecznych w gminie
Żabno skorzystało 2 426 czytelników, odnotowano 54 958

wypożyczeń. W 2015 roku

księgozbiór placówki liczył 63 425 woluminów.
Tabela 10 Funkcjonowanie bibliotek na terenie gminy Żabno w 2015 roku
Biblioteki
Placówki biblioteczne
biblioteki i filie

ob.

5

osoba

11

księgozbiór

wol.

63525

zbiory elektroniczne zinwentaryzowane

szt.

236

osoba

2426

wol.

41180

pracownicy bibliotek

czytelnicy w ciągu roku (2015 rok)
wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz (2015 rok)
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Biblioteki - wskaźniki
ludność na 1 placówkę biblioteczną
księgozbiór bibliotek na 1000 ludności
czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności
wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach

osoba

3796

wol.

3341,3

osoba

128

wol.

17,0

Źródło: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie

V.2.3. Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Na terenie Gminy Żabno w 2000 roku rozpoczął swą działalność Samodzielny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej. Obejmuje on swoją opieką medyczną mieszkańców gminy Żabno
oraz gminy Wietrzychowice z czego na terenie Gminy Żabno działają cztery ośrodki zdrowia:
w Żabnie, Łęgu Tarnowskim, Niedomicach, Otfinowie, świadcząc wysokiej jakości usługi
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Usługi świadczenia pomocy społecznej dla mieszkańców gminy są realizowane przez
powołaną do tego jednostkę jaką jest Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Żabnie.
Instytucja ta pełni funkcję koordynatora działań przeznaczonych dla grupy osób
potrzebujących wsparcia. Partnerami Ośrodka w jego działalności na rzecz rodziny i osób
potrzebujących są:


Organizacje zrzeszające osoby starsze, niepełnosprawne, tj.: Związek Emerytów
i Rencistów – Koło Miejsko-Gminne w Żabnie, Polski Związek Niewidomych – Koło
Powiatowe w Tarnowie, filia w Żabnie, Związek Kombatantów RP Byłych Więźniów,
koło terenowe w Żabnie,



Organizacje działające w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną; w szczególności
Oddziały Caritas Diecezji Tarnowskiej działające przy parafiach w Siedliszowicach,
Niedomicach, Bobrownikach Wielkich, Odporyszowie i Żabnie oraz Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci o/Tarnów,



Partnerzy publiczni działający w zakresie opiekli nad dzieckiem i rodziną tj. świetlice
profilaktyczno-wychowawcze w Łęgu Tarnowskim, Niedomicach, Żabnie, Otfinowie
podległe Urzędowi Miejskiemu w Żabnie, szkoły podstawowe i gimnazja, komisariat
policji w Żabnie i Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej (kuratorzy sądowi).

Zadania Ośrodka Pomocy Społeczne to przede wszystkim:


dodatki mieszkaniowe,



usługi opiekuńcze,
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udzielanie

schronienia

bezdomnym,

posiłków,

zapewnianie

ubrania

osobom

potrzebującym,


kierowanie do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu i ponoszenie opłat za
pobyt mieszkańca gminy,



organizacja pogrzebu,



pomoc w postaci zasiłków celowych na pokrycie start powstałych w wyniku zdarzenia
losowego,



praca socjalna,



opracowanie i realizacja gminnej strategii i polityki społecznej obejmującej programy
pomocy społecznej.

Zadania własne OPS (fakultatywne):


pomoc w postaci zasiłków celowych i celowych specjalnych,



pomoc rzeczowa,



pomoc w postaci dożywiania uczniów w szkołach.

Oprócz zadań własnych OPS realizuje zadania zlecone (obligatoryjne) takie jak:
przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, stałych wyrównawczych; przyznawanie
i

wypłacanie

zasiłków:

okresowych,

gwarantowanych,

macierzyńskich

okresowych

i jednorazowych, opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne; opłacanie składek na
ubezpieczenia zdrowotne; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie
wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej; pomoc w formie biletu
kredytowanego; organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy;
przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz wychowawczych
„500+”.
Natomiast na zadania zlecone (fakultatywne) składa się między innymi pomoc w postaci
zasiłków okresowych i pomoc w postaci zasiłków okresowych specjalnych.
Tabela 11 Świadczenia pomocy społecznej w gminie Żabno
Świadczenia pomocy społecznej
Korzystający ze środowiskowej pomocy społecznej
gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy
społecznej

gosp. dom.

430

osoby w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej
pomocy społecznej

osoba

1278
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udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze
środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem

%

2,30%

rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na dzieci

rodzina

578

dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny - ogółem

osoba

1163

dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny

osoba

1047

udział dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek
rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku

%

90%

Świadczenia rodzinne
Korzystający ze świadczeń rodzinnych

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie

Wskaźnik „udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej
pomocy społecznej w ludności ogółem” jest wyższy w gminie Żabno, niż na obszarze całego
regionu

małopolski

(Tabela

2). Wskaźnik

obrazujący udział

osób

korzystających

ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem zarówno na obszarze gminy
Żabno, jak i na terenie całego powiatu od kilku lat kształtuje się powyżej średniej dla całego
województwa.
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Rysunek 13 Liczba gospodarstw otrzymujących zasiłki

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żabnie
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Na podstawie oficjalnie przedstawionych danych wynika, iż w 2015 roku na terenie gminy
Żabno praktycznie nie występują zjawiska przestępcze, a liczba wykroczeń jest marginalna.
Z danych otrzymanych od Komisariatu Policji w Żabnie

wynika, że na terenie gminy

popełniono 20 przestępstw oraz 35 wykroczeń. W ujęciu dla poszczególnych jednostek
osadniczych gminy dane przedstawiają się następująco: Bobrowniki Wielkie – 1
wykroczenie, Gorzyce – 1 przestępstwo, 1 wykroczenie, Ilkowice – 1 przestępstwo, 3
wykroczenia, Łęg Tarnowski – 2 przestępstwa, 7 wykroczeń, Nieciecza – 5 wykroczeń,
Niedomice – 2 przestępstwa, 2 wykroczenia,

Odporyszów – 5 wykroczeń, Otfinów – 1

przestępstwo, Pasieka Otfinowska – 1 wykroczenie, Sieradza i Fiuk – 1 przestępstwo,
Siedliszowice – 1 wykroczenie, Żabno – 12 przestępstw, 6 wykroczeń.
Poważnym problemem jest chuligaństwo i związane z tym problemem niskie poczucie
bezpieczeństwa. Zdaniem mieszkańców, agresywna młodzież często dokonuje dewastacji
obiektów użyteczności publicznej i nadużywa alkoholu, pijąc w miejscach publicznych.
Zdaniem mieszkańców, na osiedlach brakuje organizacji, które integrowałyby i inspirowałyby
ich do działania, mając na myśli zwłaszcza młodzież i osoby starsze.
W odniesieniu do kwestii przestrzennych, niejednokrotnie powracano do konieczności
organizacji przestrzeni na terenie poszczególnych miejscowości wraz z możliwością instalacji
systemów monitoringu obszarów w których najczęściej dochodzi do przestępstw
i wykroczeń.
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Rysunek 14 Liczba przestępstw i wykroczeń

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żabnie
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V.2.4. Struktura organizacji pozarządowych
Na terenie gminy Żabno działalność prowadzą następujące organizacje pozarządowe
i stowarzyszenia:


























Towarzystwo Przyjaciół Żabna,
Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień Tarnowa",
Stowarzyszenie Przyjaciół Łęgu Tarnowskiego,
Towarzystwo Fotograficzne POZYTYWNI,
Amatorski Zespół Teatralny "Niecieczanie",
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Bobrowniki Wielkie,
Stowarzyszenie RAZEM DLA NIEDOMIC,
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Siedliszowicach,
Stowarzyszenie wsi „U Tatara”,
Społeczny Komitet Domowy Dzielnica "Konary",
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ilkowice,
Fundacja Rozwoju Społecznego "DEMOS",
OSP Bobrowniki Wielkie,
OSP Gorzyce,
OSP Ilkowice,
OSP Kłyż,
OSP Łęg Tarnowski,
OSP Nieciecza,
OSP Niedomice,
OSP Odporyszów,
OSP Otfinów,
OSP Pasieka Otfinowska,
OSP Siedliszowice,
OSP Sieradza,
OSP Żabno.

V.2.5. Bezrobocie i rynek pracy
Dane pozyskane w październiku 2016 roku z Wojewódzkiego Urzędu Pracy wskazują,
iż stopa bezrobocia dla powiatu tarnowskiego wyniosła 9,1% co w odniesieniu dla terenu
całej gminy Żabno kształtowało się na poziomie 5,56%. Z przedstawionych analiz wynika,
że cały obszar powiatu tarnowskiego zmaga się z wyższą stopą bezrobocia niż wynosi
średnia dla regionu.
Kobiety stanowią 53,7% wszystkich pracujących ogółem, a 46,3% mężczyźni. Bezrobocie
rejestrowane w gminie Żabno w 2015 roku wynosiło 12,9% (15,5% wśród kobiet i 10,5%
wśród mężczyzn). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Żabno w 2015 r.
wynosiło 3 049,76 PLN, co odpowiada 73,50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
brutto w Polsce. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Żabno, 1 773 osób
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wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 898 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak
więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi - 875. Dodatkowo 60,2% aktywnych
zawodowo mieszkańców gminy Żabno pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo), 15,0% w przemyśle i budownictwie, a 3,8% mieszkańców gminy
pracuje w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie
i gastronomia, informacja i komunikacja), w sektorze finansowym (działalność finansowa
i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości) pracuje 3,8% mieszkańców gminy. Rynek
pracy w gminie Żabno cechuje się stosunkowo niskim poziomem rozwoju miejsc pracy
w usługach rynkowych oraz dużym uzależnieniem od zakładów wytwórczych. Z tego powodu
trudności ze znalezieniem pracy posiadają osoby z wyższym wykształceniem, które często
decydują się z tego powodu na migracje. Jednocześnie pracodawcy w mieście poszukują
pracowników charakteryzujących się pewnym, określonym, poziomem wykształcenia
i kwalifikacji.
Tabela 12 Liczba bezrobotnych w gminie Żabno z podziałem na wiek
Nazwa miejscowości

do 24 lat

od 25 do
34 lat

od 35 do
44 lat

od 45 do
54 lat

od 55 do
59 lat

60 lat i
więcej

Bobrowniki Wielkie

4

7

6

7

1

1

Chorążec

1

2

0

0

0

0

Czyżów

0

0

0

0

0

0

Goruszów

0

0

0

1

1

0

Gorzyce

13

10

4

3

1

1

Ilkowice

6

21

5

10

5

2

Janikowice

2

0

0

0

0

0

Kłyż

2

3

2

1

0

0

Łęg Tarnowski

21

35

24

36

17

10

Nieciecza

6

5

5

6

1

1

Niedomice

13

21

19

21

9

7

Odporyszów

3

8

10

9

1

1

Otfinów

3

8

4

9

5

3

Pasieka Otfinowska

5

3

8

4

0

0

Pierszyce

0

0

1

3

2

1

Podlesie Dębowe

2

0

1

1

0

0

Siedliszowice

5

7

4

10

4

3

Sieradza i Fiuk

10

9

9

12

4

1

Żabno

25

32

28

27

12

5

Razem

121

171

130

160

63

36

Źródło: Informacja o sytuacji na rynku pracy w gminie Żabno wg stanu na 30.09.2016 r., Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
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Szczególnie niepokojąca i mogąca wywoływać bardzo negatywne skutki w sferze społecznej
jest duża liczba osób bezrobotnych do 25 roku życia i powyżej 45 roku życia. Koniecznym
jest zatem podejmowanie przede wszystkim takich działań, które stwarzać będą miejsca
pracy dla osób bezrobotnych z tych grup wiekowych. Dużą szansę na poprawę sytuacji
stanowi rozwój branży turystycznej oraz obsługa ruchu turystycznego. W usługach
turystycznych i okołoturystycznych często dla pracodawców liczą się bardziej indywidualne
predyspozycje (np. umiejętność pracy z ludźmi, sumienność i dobra organizacja czasu),
niż wykształcenie, doświadczenie czy wiek pracowników. Dlatego też, poprawa atrakcyjności
gminy Żabno a w szczególności rozwój bazy turystycznej, dzięki którym nastąpi między
innymi zwiększenie liczby odwiedzających, zwiększenie popytu na usługi branży turystycznej
a w związku z tym tworzenie nowych miejsc pracy tego typu. Podejmowane działania mogą
przyczynić się do zmniejszenia skali tych negatywnych zjawisk w sferze bezrobotności.
Tabela 13 Liczba bezrobotnych w gminie Żabno z podziałem na czas pozostawania
bez pracy
Nazwa
miejscowości

do 1 mca

od 1 do 3
m-cy

od 3 do 6
m-cy

od 6 do 12
m-cy

od 12 do
24 m-cy

pow. 24
m-cy

Bobrowniki Wielkie

3

2

5

5

2

9

Chorążec

1

1

1

0

0

0

Czyżów

0

0

0

0

0

0

Goruszów

1

0

1

0

0

0

Gorzyce

7

7

3

3

7

5

Ilkowice

10

6

6

9

8

10

Janikowice

0

0

0

1

1

0

Kłyż

2

1

3

0

2

0

Łęg Tarnowski

18

13

15

26

30

41

Nieciecza

2

4

5

2

4

7

Niedomice

13

7

12

15

18

25

Odporyszów

1

5

8

3

6

9

Otfinów

1

8

3

6

6

8

Pasieka Otfinowska

5

2

2

2

4

5

Pierszyce

0

0

0

1

2

4

Podlesie Dębowe

1

1

0

0

2

0

Siedliszowice

2

4

2

3

9

13

Sieradza i Fiuk

9

6

6

6

8

10

Żabno

25

17

15

16

17

39

Razem

101

84

87

98

126

185

Źródło: Informacja o sytuacji na rynku pracy w gminie Żabno wg stanu na 30.09.2016 r., Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
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Wysoki procent osób długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogółu bezrobotnych należy
postrzegać jako największe zagrożenie w sferze społecznej z uwagi na konsekwencje
psychologiczne dla osób dotkniętych trwałym bezrobociem. Negatywne skutki widoczne są
nie tylko w sferze złej sytuacji finansowej bezrobotnych, ale także kumulacji problemów
społecznych.
Wykres 4 Liczba pracujących według płci w gminie Żabno w latach 1995-2015

Płeć

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kobiety

1003

959

1092

1177

1102

1129

1153

1287

1305

1330

1402

1416

Mężczyźni

995

976

1186

1158

1156

1321

1311

1582

1515

1478

1501

1508

Ogółem

1998

1935

2278

2335

2258

2450

2464

2869

2820

2808

2903

2924

Źródło: Banku Danych Lokalnych GUS

Do największych pracodawców na terenie gminy Żabno zaliczają się:


BRUK-BET - produkcja kostki brukowej oraz galanterii z betonu wibroprasowanego,



Spółdzielnia Produkcji Rolnej „Diament" w Otfinowie - produkcja roślinna i hodowlana
oraz działalność usługowa,



Polsko-francuska spółka „POLAN" w Żabnie - produkcja przetworów z owoców
i warzyw,



Zakład ślusarsko – budowlany Utrata Ryszard,



MLA Holding Sp. z o.o. Żabno,
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Firma MALINKA w Żabnie,



Firma ROVITA w Niedomicach,



Firma GRAMA w Ilkowicach,



Firma WIECZOREK w Żabnie,



Głuchoławskie Zakłady Papiernicze w Niedomicach,



Firma Gospodarczo-Handlowa” AGRIA” Spółka z o.o.,



EXALO DRILLING SA,



Les-Drób Piotrowski&Wójcik i Wspólnicy Spółka Jawna,



PTH Certech Jan Kuca, Jerzy Motyka Sp. Jawna,



Villa Verde sp. z o.o.,



Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług Geologicznych Kruszgeo S.A,



Społem Tarnowska Spółdzielnia Spożywców,



Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „TAR_STAL” J.H. Kawa Sp. Jawna,



Dalian Talent,



PGD Polska Sp. z o.o.,



PPHU Artman T. Kosiniak, A. Kosiniak Sp. jawna



Gminne Spółdzielnie w Żabnie i Łęgu Tarnowskim - produkcja i handel artykułami
spożywczymi oraz usługi.

V.2.5. Analiza mierników w sferze społecznej
Dokonana analiza mierników na obszarze gminy wskazała na dużą ilość problemów
społecznych. W celu przeprowadzenia oceny wydzielonych jednostek w sferze społecznej
wykorzystano dane pochodzące z instytucji działających na terenie gminy.
Dla zobrazowania negatywnego zjawiska w sferze społecznej analizie poddano podstawowe
kryteria: liczbę bezrobotnych w poszczególnych jednostkach, liczbę przestępstw i wykroczeń,
liczbę gospodarstw otrzymujących zasiłki.
Wskaźniki degradacji wyliczono zgodnie z poniższym wzorem:
Wsk.deg.miej.=(Pw*100)/Lms
Pw – poziom wskaźnika
Lms – liczba mieszkańców miejscowości
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Tabela 14 Wskaźniki dla sfery społecznej
Liczba
mieszkańców
jednostki

Liczba
bezrobotnyc
h
zarejestrowa
nych ogółem

Wskaźni
k
degrada
cji

Liczba
gospodarst
w
otrzymujący
ch zasiłki

przestęp
stwa i
wykrocze
nia

Wskaźnik
degradacj
i

772

24

3,11

4

1

0,13

207

3

1,45

1

0

0,00

Czyżów

108

0

0,00

0

0

0,00

Goruszów

85

2

2,35

1

0

0,00

Gorzyce

771

32

4,15

4

2

0,26

Nazwa
miejscowości
Bobrowniki
Wielkie
Chorążec

Ilkowice

1362

49

3,60

5

4

0,29

Janikowice

159

2

1,26

2

0

0,00

Kłyż

344

8

2,33

4

0

0,00

Łęg Tarnowski

3998

143

3,58

37

9

0,23

Nieciecza

700

24

3,43

1

5

0,71

Niedomice

1931

90

4,66

5

4

0,21

Odporyszów

943

32

3,39

5

5

0,53

Otfinów
Pasieka
Otfinowska
Pierszyce
Podlesie
Dębowe
Sieradza i Fiuk

769

32

4,16

4

1

0,13

427

20

4,68

16

1

0,23

277

7

2,53

2

0

0,00

220

4

1,82

0

0

0,00

1106

45

4,07

3

1

0,09

Siedliszowice

488

33

6,76

5

1

0,20

Żabno

4247

129

3,04

13

18

0,42

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Urzędu Miejskiego w Żabnie

Zgodnie z danymi GOPS-u, miernik przedstawiony na Mapie 6 – liczba gospodarstw
otrzymujących zasiłki stałe wskazuje najwięcej uprawnionych w jednostkach o numerach: 19
(Żabno), 14 (Pasieka Otfinowska), 9 (Łęg Tarnowski) oraz w dalszej kolejności 18
(Siedliszowice), 12 (Odporyszów), 6 (Ilkowicach) 11 (Niedomice) a najmniej w jednostkach
o numerach 2 (Chorążec), 4 (Goruszów), 10 (Nieciecza).
Występujące zjawisko w znacznej mierze spowodowane jest wysokim poziomem bezrobocia
rejestrowanego w gminie, w tym dużym odsetkiem osób długotrwale bezrobotnych (Tabela
10). Według danych PUP-u, największy udział bezrobotnych zarejestrowanych w wieku
produkcyjnym ludności gminy występuje w jednostkach o numerach: 9 (Łęg Tarnowski), 11
(Niedomice), 19 (Żabno), 6 (Ilkowice). Natomiast wartości najniższe odnotowano
w jednostkach o numerach: 2 (Chorążec), 3 (Czyżów), 4 (Goruszów), 7 (Janikowice), 16
(Podlesie Dębowe).
Na ocenę sfery społecznej istotną rolę odgrywają także kwestie poziomu bezpieczeństwa
w gminie. W tym celu wykorzystano możliwe do uzyskania, od Komisariatu Policji w Żabnie,
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dane, czyli liczbę przestępstw i wykroczeń na każde 100 osób (Rysunek 10). W skali
jednostek urbanistycznych najgorsza sytuacja występuje w jednostkach nr 19 (Żabno), 9
(Łęg Tarnowski), 10 (Nieciecza), 11 (Niedomice), 12 (Odporyszów), 5 (Gorzyce), 6
(Ilkowice), 14 (Pasieka Otwinowska) natomiast najlepsza w jednostkach nr 15 (Pierszyce),
16 (Podlesie Dębowe), 2 (Chorążec), 3 (Czyżów), 7 (Janikowice), 8 (Kłyż). Jednostki
najgorsze według tego wskaźnika mają wagę wyższą niż średnia przyjętej wartości dla
gminy.

V.3 Wyniki diagnozy w sferze funkcjonalno–przestrzennej
Zidentyfikowane problemy sfery przestrzennej
Do głównych problemów sfery przestrzennej gminy Żabno należą:


brak funkcjonalnych centrów i wyodrębnionych lub odpowiednio zagospodarowanych
przestrzeni publicznych w wielu miejscowościach gminy;



niedostateczne wykorzystanie przestrzeni publicznej i jej niska funkcjonalność;



zanikanie unikalnych dla obszaru gminy cech zabudowy i przestrzeni oraz zaburzenia
ładu przestrzennego;



niska jakość techniczna lub użytkowa obiektów zabudowy tradycyjnej o cechach
zabytkowych;



zagrożenia dla środowiska naturalnego wynikające z zanieczyszczeń zewnętrznych,
dużego natężenia ruchu na przebiegających przez gminę drogach;



niskiej

jakości

stan

sieci

dróg,

konieczność

modernizacji

wielu

szlaków

komunikacyjnych przebiegających przez gminę;


duże natężenie ruchu na obszarze miasta Żabno wynikające z jego położenia na
skrzyżowaniu dwóch dróg wojewódzkich;

Miasto Żabno posiada zachowany układ urbanistyczny, z wykształconym przestrzennym
i funkcjonalnym centrum miejskim. Głównymi osiami miasta są przebiegające przez nie dwie
drogi wojewódzkie. W centralnej części miasta, w okolicach rynku miejskiego ukształtowała
się zwarta struktura miejska, układ ulic w centrum jest bardziej spójny i regularny.
Na obrzeżach miasta ulice charakteryzują się nieregularnością kształtów a zabudowania są
bardziej rozproszone. Przestrzeń posiada więcej cech typowych dla miejscowości wiejskich
(rodzaj i rozmieszczenie budynków, duży udział użytków rolnych, itp.). Od zachodniej strony
miasto ogranicza rzeka Dunajec.
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Plan centralnej części miasta Żabno

Źródło: gogle.maps

Rynek w mieście pełni przede wszystkim funkcję centrum miasta. Położony jest przy
skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 973 i 975. Obiekty użyteczności publicznej, budynki
mieszkalne wielorodzinne, punkty usługowe, lokale wykorzystywane przez podmioty
gospodarcze oraz charakterystyczne dla miast przestrzenie publiczne znajdują się
w centralnej części miasta. Położenie i funkcjonalność centrum stanowi najważniejsze
miejsce koncentracji życia publicznego tworząc otwartą przestrzeń wspólną.
Pozostałe miejscowości gminy Żabno cechują się typową, wiejską zabudową. Są to
w większości wsie powstające wzdłuż jednego lub kilku ciągów komunikacyjnych,
o nieregularnym kształcie, z nierównomiernym układem pól i dużym rozbiciem własności na
liczne

działki.

W

wielu

tych

miejscowościach

brakuje

funkcjonalnych

centrów

i wyodrębnionych lub odpowiednio zagospodarowanych przestrzeni publicznych, rolę te
pełnią przestrzenie usytuowane wzdłuż dróg przebiegających przez miejscowości.
Szczególnie odczuwalne są braki w urządzeniu przestrzeni publicznych w rejonach
koncentracji usług (np. brak zieleni towarzyszącej, placów,
i oświetlenia). Wszystkie te czynniki składające się na

placyków, chodników

brak wyodrębnionych miejsc

koncentracji życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego, niekompletne wykorzystanie
przestrzeni publicznej i jej niską funkcjonalność, powodują uciążliwości w korzystaniu
z dostępnej przestrzeni w wielu miejscowościach gminy Żabno.
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Gmina Żabno cechuje się wysoką gęstością zaludnienia wynoszącą 170 osób/km2,
co w porównaniu z obszarem powiatu tarnowskiego, wskazuje na znacznie wyższą
od średniej dla powiatu tarnowskiego gęstość zaludnienia. Dla powiatu tarnowskiego
wynosi ona 142 osób/km2. Pod tym względem (gęstości zaludnienia) gmina Żabno zajmuje
drugie miejsce w powiecie, ustępując jedynie gminie Tarnów. Zarówno gmina Żabno,
jak i obszar całego powiatu cechują się gęstością niższą, niż średnia wojewódzka,
wynosząca 222 osób/km². Przedmiotowy obszar cechuje się stosunkowo dużym
rozproszeniem zabudowy, zdecydowaną przewagą budownictwa jednorodzinnego oraz
dużym udziałem gruntów rolnych w strukturze przestrzennej miejscowości.
Na terenie gminy Żabno znajduje się wiele budynków reprezentujących typ zabudowy
tradycyjnej o cechach zabytkowych a niekorzystne przekształcenia zabudowy mieszkaniowej
na wsiach sprawiają, iż charakterystyczne dla miejscowej przestrzeni cechy architektoniczne
zanikają. Nowa zabudowa cechuje się pomieszaniem różnych jej typów i brakiem wzorców
budownictwa mieszkaniowego o formie architektonicznej nawiązującej do cech zabudowy
tradycyjnej. Powoduje to, iż zanikają unikalne dla obszaru gminy cechy przestrzeni oraz
powstają zaburzenia harmonii i ładu przestrzennego. Nadto, wiele istniejących obiektów
zabudowy tradycyjnej o cechach zabytkowych posiada niską wartość techniczną
lub użytkową, przez co mogą one ulec degradacji.

V.3.1. Mieszkalnictwo
Na podstawie informacji z Banku Danych Lokalnych GUS, w 2015 roku na terenie gminy
Żabno znajdowało się 5 013 mieszkań o przeciętnej powierzchni użytkowej 93 m 2.
W zdecydowanej większości należały one do osób fizycznych. Na zasoby komunalne gminy
składało się 24 mieszkań socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 570,91 m 2. W mieście
Żabno znajdowało się 1 141 mieszkań, co stanowiło 22,8 % zasobów mieszkaniowych
gminy. Ogółem, na terenie gminy znajdowało się 4 410 budynków mieszkalnych.
Pod względem wyposażenia mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne, najwięcej lokali
mieszkalnych wyposażonych jest w wodociąg (99,8 % ogółu mieszkań). Najmniej mieszkań
posiada wyposażenie w gaz sieciowy (76,1 % - stan na koniec 2014). Wyposażenie
mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne w gminie Żabno należy uznać za stosunkowo
dobre. Najkorzystniej wskaźniki wyposażenia przedstawiają się w mieście Żabno.
Pod względem wskaźników dla zasobów mieszkaniowych, gmina Żabno cechuje się
mniejszą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców niż powiat tarnowski i województwo
małopolskie. Mniejsza w porównaniu do wskaźników powiatowych i wojewódzkich jest
również powierzchnia użytkowa 1 mieszkania (patrz – Tabela 12), natomiast przeciętna
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powierzchnia nieruchomość oddanego do użytkowania w 2015 roku jest znacząco większa
od średniej dla regionu i zdecydowanie przewyższa średnią krajową.
Tabela 15 Powierzchnia użytkowa dla poszczególnych sektorów budownictwa
2

Powierzchnia użytkowa [m ]

Rodzaj budownictwa
Mieszkalnictwo jednorodzinne

437 271

Mieszkalnictwo wielorodzinne

21 033

Sektor budownictwa komunalnego (jednostki gminne)

125 368

Sektor budownictwa produkcyjno-usługowego i
handlowego

40 179

Razem:

623 851

Źródło: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żabno 2015-220

Wykres 5 Przeciętna powierzchnia
użytkowania w 2015 roku (m2)

użytkowa

nieruchomości

(oddanego

do

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: GUS

Natomiast niekorzystnie na tle regionu przedstawia się stan techniczny i wizualny obiektów
mieszkalnych szczególnie w centrum miasta Żabno oraz na terenie sąsiednich sołectw:
w Niedomicach znajduje się teren poprzemysłowy na którym usytuowane są budynki
mieszkalne

Spółdzielni

mieszkaniowej

Celuloza

w

Niedomicach

oraz

Spółdzielnia

Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej administrująca budynek w Żabnie. Spora część
budynków

w

gminie

nie

posiada

wykonanej

termomodernizacji,

co

powoduje,

że wykorzystywane są przestarzałe i energochłonne urządzenia. Wiele z budynków nie
korzysta z OZE. Wszystkie te czynniki wpływają na niską emisję na terenie gminy.
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V.3.2 Użytkowanie terenu
Powierzchnia gminy Żabno wynosi 10 153 ha. Zgodnie z danymi Powszechnego Spisu
Rolnego (2010), większą jej część zajmują grunty (70,4%), wśród których przeważają użytki
rolne (57,8%).
Tabela 16 Formy użytkowania terenu w gminie Żabno
ha

7142,66

70,4%

ha

5863,86

57,8%

użytki rolne w dobrej kulturze

ha

5633,81

55,5%

pod zasiewami

ha

4599,58

45,3%

grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi

ha

367,02

3,2%

uprawy trwałe

ha

70,00

0,6%

sady ogółem

ha

68,03

0,6%

ogrody przydomowe

ha

79,29

0,8%

łąki trwałe

ha

393,62

4,5%

pastwiska trwałe

ha

56,27

0,5%

pozostałe użytki rolne

ha

230,05

2,3%

lasy i grunty leśne

ha

265,03

2,6%

pozostałe grunty

ha

1013,80

10,0%

tereny zurbanizowane i pozostałe

ha

3010,31

29,6%

RAZEM

ha

10152,97

100,00%

grunty ogółem, w tym:
użytki rolne ogółem, w tym

Źródło: Powszechny Spis Rolny (2010)

Gmina Żabno jest gminą, w której przeważająca część obszaru wykorzystywana jest pod
działalność rolniczą. Niski jest stopień zalesienia gminy. Zaledwie 3,5% jej powierzchni
zajmują lasy i grunty leśne. W związku z powyższym zauważono dużą potrzebę zmian w tym
zakresie poprzez rozwoju obszarów zielonych, zwiększenia zalesienia nieużytków rolnych
oraz przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców (np. stworzenie zielonych
terenów publicznych).
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Rysunek 15 Odsetek gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w
powierzchni

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żabnie
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Rysunek 16 Liczba obiektów użyteczności publicznej przypadająca na 1 mieszkańca

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żabnie
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Tabela 17 Odsetek gruntów we władaniu Gminy
Nazwa miejscowości

Powierzchnia gruntu [ha]

Bobrowniki Wielkie

31,68

Chorążec

0,21

Czyżów

43,15

Goruszów

2,27

Gorzyce

15,57

Ilkowice

19,78

Janikowice

4,09

Kłyż

11,99

Łęg Tarnowski

67,41

Nieciecza

29,18

Niedomice

24,41

Odporyszów

29,60

Otfinów

20,32

Pasieka Otfinowska

57,01

Pierszyce

6,3

Podlesie Dębowe

53,88

Siedliszowice

7,27

Sieradza i Fiuk

47,20

Żabno

111,54

Razem

582,86

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żabnie

V.3.3. Infrastruktura drogowa
Przez obszar gminy Żabno przebiegają ważne szlaki komunikacyjne o znaczeniu
regionalnym:
• droga wojewódzka nr 973 Tarnów- Niedomice - Żabno- Otfinów- Borusowa,
• droga wojewódzka nr 975 Wojnicz- Radłów- Żabno- Dąbrowa Tarnowska.
Istotne znaczenie dla układu komunikacyjnego gminy ma sieć dróg powiatowych, którą
tworzą drogi nr: 338 (zapewniająca połączenie z gminą Tarnów i miastem Tarnów), 308
(z gminą Radłów), 337, 334 (z gminą Dąbrowa Tarnowska), 333, 331 (z gminą Olesno,
miastem Dąbrowa Tarnowska na wschodzie i gminą Radłów poprzez przeprawę promową
na Dunajcu), 329, 330, 301 (z gminą Gręboszów), 105 (z gminą Gręboszów, a poprzez
przeprawę promową z gminą Wietrzychowice, dalej ze Szczurową), 318 (z gminą
Gręboszów).
Sieć drogową gminy Żabno uzupełniają drogi o charakterze gminnym, zapewniające dojazd
do poszczególnych sołectw. Łącznie, przez gminę przebiega 25,5 km dróg wojewódzkich,
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43,9 km dróg powiatowych oraz 122,76 km dróg gminnych (w tym 24,81 km to drogi miejskie
i 97,95 km na obszarach wiejskich). Przez teren gminy Żabno przebiega linia kolejowa relacji
Tarnów – Żabno – Dąbrowa Tarnowska. Jej długość na terenie gminy wynosi 13,8 km.
Do głównych problemów związanych z infrastrukturą drogową na terenie gminy należy
niezadowalający stan nawierzchni wielu dróg oraz ich niezadowalające parametry techniczne
(ostre łuki, brak poboczy, itp.). Modernizacji i podniesienia parametrów technicznych
wymagają między innymi drogi wojewódzkie przebiegające przez obszar gminy. Ponadto,
przez Żabno przebiegają dwie drogi wojewódzkie, brakuje alternatywnego szlaku
tranzytowego, omijającego miasto. Trzy kilometry od Żabna w sołectwie Morzychna (Gmina
Dabrowa Tarnowska) znajduje specjalna strefa przemysłowa będąca własnością Gminy
Żabno.

V.3.4 Analiza mierników w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Istniejące uwarunkowania lokalne, w tym występujące bariery przestrzenne i specyfika gminy
sprawia, że co najmniej część gminy wymaga działań mających na celu poprawę jakości
standardów składającą się na sferę funkcjonalno-przestrzenną.
Dla zobrazowania negatywnego zjawiska w sferze funkcjonalno - przestrzennej analizie
poddano kryteria: odsetek gruntów we władaniu gminy, odsetek gruntów zabudowanych
i zurbanizowanych w ogólnej powierzchni, liczba obiektów użyteczności publicznej.

Wskaźniki degradacji wyliczono zgodnie z poniższym wzorem:
Wsk.deg.miej.=(Pw*100)/Lms
Pw – poziom wskaźnika
Lms – liczba mieszkańców miejscowości
Tabela 18 Wskaźniki dla sfery społecznej
Odsetek
gruntów
zabudowanych i
zurbanizowanyc
h w ogólnej
powierzchni

Wskaźnik
degradacji

Liczba obiektów
użyteczności
publicznej

Nazwa
miejscowości

Liczba
mieszkańców
jednostki

Odsetek
gruntów
we
władaniu
Gminy

Bobrowniki
Wielkie

772

31,68

13,7

1,77

3

Chorążec

207

0,21

8,4

4,06

2

Czyżów

108

43,15

7,2

6,67

1

Goruszów

85

2,27

13,8

16,24

0
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Gorzyce

771

15,57

2

0,26

3

Ilkowice

1362

19,78

12,2

0,90

2

Janikowice

159

4,09

5,4

3,40

2

Kłyż

344

11,99

5,9

1,72

2

Łęg Tarnowski

3998

67,41

7,8

0,20

4

Nieciecza

700

29,18

10

1,43

3

Niedomice

1931

24,41

10,1

0,52

4

Odporyszów

943

29,6

7,2

0,76

4

Otfinów

769

20,32

7

0,91

5

Pasieka
Otfinowska
Pierszyce

427

57,01

12,2

2,86

3

277

6,3

7,9

2,85

1

Podlesie Dębowe

220

53,88

6,3

2,86

1

Sieradza i Fiuk

1106

47,2

6,4

0,58

2

Siedliszowice

488

7,27

7,7

1,58

3

Żabno

4247

111,54

11,9

0,28

6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Urzędu Miejskiego w Żabnie

Analizując odsetek powierzchni zabudowanych i zurbanizowanych do ogólnego obszaru
(Rysunek 11) najwyższe wartości przyjmuje się w jednostkach nr 1 (Bobrowniki Wielkie), 4
(Goruszów), 6 (Ilkowice), 14 (Pasieka Otfinowska). Natomiast najmniejsze w jednostkach 7
(Janikowice), 8 (Kłyż), 5 (Gorzyce) i są one niższe od średniej wartości dla gminy.
Odsetek gruntów znajdujących się we własności gminy stanowi istotny element rozwoju,
który przy wysokim wskaźniku dla poszczególnych jednostek daje im szansę aplikowania
o środki zewnętrzne. Omawiany miernik (Tabela 15) poddany analizie wskazuje największe
wartości w jednostkach: Żabno, Łęg Tarnowski, Pasieka Otfinowska Podlesie Otfinowskie,
Czyżów, Bobrowniki Wielkie oraz Nieciecza, Niedomice, Odporyszów i Otfinów. Natomiast
najniższe wartości mają jednostki: Chorążec, Goruszów, Janikowice, Pierszyce.
Wskaźnik odnoszący się zaś do ilości instytucji publicznych w poszczególnych jednostkach
wskazuje na ich największe zagęszczenie w miejscowościach o największej liczbie
mieszkańców: 19 (Żabno), 10 (Otfinów), 9 (Łęg Tarnowski) 11 (Niedomice), 12
(Odporyszów). Wskaźnik ten należy jednak odczytywać w odniesieniu co całkowitej ilości
mieszkańców danej miejscowości. W takim wypadku najmniejsza ilość instytucji publicznych
przypadających na jednego mieszkańca występuje w jednostkach: 19 (Żabno), 17 (Sieradza,
Fiuk), 11 (Niedomice), 9 (Łęg Tarnowski), 4 (Goruszów) oraz 6 (Ilkowice). Istnienie takich
miejsc jest istotne z punktu widzenia zwiększania aktywności społecznej mieszkańców,
stanowi bodziec do uczestnictwa we wspólnym spędzaniu czasu oraz zwiększa atrakcyjność
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terenu jako miejsca osiedlania się nowych mieszkańców. W związku z powyższym
zauważalny jest duży potencjał funkcjonalno-przestrzenny w wielu jednostkach, co daje
gminie szansę na kontrolowanie procesu rozwojowego oraz możliwość realizacji
przedsięwzięć

podnoszących

jakość

życia

mieszkańców

(np.

stworzenie

terenów

publicznych).

V.4 Wyniki diagnozy w sferze technicznej
V.4.1 Gospodarka wodno-ściekowa
Dane pochodzące z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za 2015 rok wskazują, iż z sieci
wodociągowej korzystało 17 830 mieszkańców gminy, a z sieci kanalizacji sanitarnej 12 191.
Podstawowe dane dotyczące poziomu rozwoju gospodarki wodno-ściekowej na terenie
gminy przedstawia poniższa tabela:
Tabela 19 Gromadzenie i wywóz nieczystości ciekłych z obszarów niepodłączonych
do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żabno na koniec 2014 roku
Gromadzenie i wywóz nieczystości ciekłych
zbiorniki bezodpływowe

szt.

2250

oczyszczalnie przydomowe

szt.

17

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Stopień zwodociągowania gminy Żabno jest wyższy od średniej dla powiatu i regionu,
zarówno w ujęciu ogólnym, jak również w podziale na miasta i obszary wiejskie. Miasto
Żabno posiada dobrze rozwiniętą sieć wodociągową, zapewniającą dostęp do wody niemal
wszystkim mieszkańcom i inwestorom. Wydajność źródeł również jest oceniana jako
wystarczająca, nawet w przypadku wzrostu aktywności inwestycyjnej na obszarze
rewitalizacji.
Na terenie gminy są zlokalizowane trzy zbiorowe ujęcia wód podziemnych, z których woda
rozprowadzana jest po terenie gminy za pomocą sieci wodociągów wybudowanych w latach
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Są to ujęcie wód w Żabnie, ujęcie wód w Gorzycach,
ujęcie wód w Łęgu Tarnowskim.
1. Ujęcie wody w Żabnie zlokalizowane jest po zachodniej stronie miasta. Ujęcie
wyposażone jest w stację uzdatniania wody z filtrami zamkniętymi, instalacją do
chlorowania wody oraz instalacją do odżelazienia. W gminie Żabno ujęcie zaopatruje:
miasto Żabno, sołectwo Nieciecza, Czyżów, Podlesie Dębowe, Odporyszów, Sieradza,
Fiuk, Chorążec.
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2. Ujęcie wody w Łęgu Tarnowskim zlokalizowane jest na terenie sołectwa Łęg Tarnowski
w odległości ok. 15 km od Dunajca. Ujęcie zaopatruje w wodę: Łęg Tarnowski, Ilkowice,
Niedomice, Bobrowniki Wielkie. Ujęciem administruje Gminna Spółka Komunalna.
3.

Ujęcie wody w Gorzycach zlokalizowane jest ok. 8 km na północ od Żabna. Ujęcie
zaopatruje w wodę ok 1000 gospodarstw domowych, małe zakłady pracy oraz szkoły
i przedszkola w Gorzycach, Otwinowie, Goruszowie, Siedliszowicach, Janikowicach oraz
w Pieruszycach. Ujęcie wody w Gorzycach jest eksploatowane przez Gminną Spółkę
Kanalizacyjną w Niedomicach.

Część mieszkańców gminy nadal korzysta z wody ze studni gospodarczych.
Gmina do 2006 roku posiadała własną oczyszczalnie ścieków, którą przekształcono w punkt
przepompowy dla dalszego przesyłu ścieków do oczyszczalni. Obecnie wytworzone ścieki
sanitarne z terenów objętych kanalizacją skierowane są rurociągiem przesyłowym do
Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie.
Nieczystości

sanitarne

z

budynków

niepodłączonych

do

kanalizacji

komunalnej

odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych, znajdujących się na terenach posesji.
Obniża to znacznie standardy sanitarne obszaru oraz sprawia właścicielom posesji, na
których znajdują się zbiorniki, wiele problemów związanych ze zbieraniem się ścieków oraz
z ich wywożeniem, gdyż należy między innymi zapewnić dostęp wozom asenizacyjnym do
zbiorników, utrzymywać szczelność takich zbiorników, itp.

V.4.2 Sieć gazowa
Sieć gazową na terenie gminy Żabno wykonano w latach 1988 –1994 i obecnie jest ona
obsługiwana przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Tarnowie. Na obszarze
gminy Żabno w 2013 roku długość czynnej sieci gazowej wynosiła 232 989 km.
Podłączonych do sieci było 3 582 budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, korzystało
z niej 3 3792 gospodarstw domowych i 14 669 osób, co stanowiło 76,1% mieszkańców
gminy.
Dystrybucja paliwa gazowego realizowana jest z:
 Sieci gazowej średniego ciśnienia o łącznej długości 183 820 m,
 Sieci gazowej niskiego ciśnienia o łącznej długości 23 928 m,
 Sieci gazowej wysokiego ciśnienia o łącznej długości 14 975 m,
 Przyłączy gazowych niskiego ciśnienia - 940 szt. o łącznej długości 21 244 m,
 Przyłączy gazowych średniego ciśnienia - 2 652 szt. o łącznej długości 55 873 m.
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Na terenie gminy usytuowane są 3 stacje gazowe redukcyjno-pomiarowe zasilające sieć
dystrybucyjną. Pozostałe stacje gazowe, które są zlokalizowane na przedmiotowym
obszarze zasilają w paliwo gazowe tylko pojedynczych odbiorców (tzn. nie są dedykowane
do zasilania sieci dystrybucyjnej). Stan techniczny sieci oceniany jest jako dobry.
Tabela 20 Poziom rozwoju sieci gazowej w gminie Żabno w 2013 roku
Sieć gazowa
długość czynnej sieci ogółem w m
czynne
przyłącza
niemieszkalnych

do

budynków

mieszkalnych

i

232 898
3 582

gosp. dom

odbiorcy gazu
odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem
zużycie gazu w tys. m

m
szt.

gosp. dom

3

zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m
ludność korzystająca z sieci gazowej

2408

3

2391,4

tys. m3

1762,1

osoba

14505

tys. m
3

3792

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS (2013)

Miasto i wsie gminy Żabno są całkowicie zgazyfikowane gazem ziemnym nisko
i średniociśnieniowym z wyjątkiem sołectwa Podlesie Dębowe.

V.4.3 Energia elektryczna
Gmina Żabno w całości jest wyposażona w sieć elektryczną. Każde gospodarstwo domowe
ma dostęp do elektryczności. Wielkość zainstalowanej mocy energetycznej pozwala na
pełne pokrycie potrzeb a także umożliwia zwiększenie jej poboru o 30%. Na terenie gminy
zlokalizowanych jest łącznie 116 stacji SN/nN. Głównym punktem zasilania terenu gminy jest
stacja 110/15 kW Niedomice oraz stacje GPZ niezlokalizowane w granicy administracyjnej
gminy: 110/30/15 kV Grunwaldzka, 110/15/6 kV Piaskówka, 110/15 kV. Energia elektryczna
dostarczana jest poprzez sieć dystrybucyjną średniego napięcia 15 kV i 30 kV, stacje SN/nN
i sieć niskiego napięcia 0,4 kV. Na terenie gminy znajdują się linie 4000 kV i 220 kV. Linia
220 kV eksploatowana przez TAURON Dystrybucja S.A planowana jest do modernizacji
i przystosowania do pracy na napięciu 110 kV. Na terenie gminy 2 sztuki warunków
przyłączenia były wskazane do odnawialnych źródeł energii elektrycznej na łączną moc 792
kW, jednakże według stanu na styczeń 2015 nie zostały one zrealizowane. Na terenie gminy
uruchomione zostały 2 mikroinstalacje o łącznej mocy 15,7 kW.
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V.4.4 Telekomunikacja
Miasto Żabno wyposażone jest w sieć telefoniczną oraz cyfrową centralę automatyczną, do
której podłączonych jest około 7 tysięcy abonentów z całej gminy. Istniejące połączenia
wykonane są w technologii światłowodowej. Na terenie gminy działają także stacje telefonii
komórkowej. Planowane jest wykonanie miejskiej sieci komputerowej.
Dane pochodzące z Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wskazują, iż wskaźnik średniej
liczby zgłoszeń o braku dostępu do Internetu stacjonarnego w przeliczeniu na 10 000
mieszkańców na obszarze gminy Żabno wynosił w 2014 roku 0,53 i był znacznie niższy od
średniej dla całego powiatu (6,51), a także od średniej wojewódzkiej (2,11). Oznacza to,
iż mieszkańcy gminy Żabno rzadziej zgłaszali brak dostępu do stacjonarnego Internetu, niż
mieszkańcy powiatu i regionu. W roku 2014, ogółem, odnotowano 1 zgłoszenie o braku
dostępu do stacjonarnego Internetu na terenie gminy Żabno. W tym samym roku liczba
zgłoszeń o braku dostępu do stacjonarnego telefonu w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców
wynosiła 0, podczas gdy na obszarze powiatu wskaźnik ten kształtował się na poziomie 0,30,
a dla województwa małopolskiego 0,58. Powyższe wskaźniki świadczą o dużej dostępności
usług stacjonarnego Internetu i stacjonarnej telefonii na terenie gminy Żabno.

V.4.5 Analiza mierników w sferze technicznej
Mierniki zastosowane w sferze technicznej świadczą o dobrej infrastrukturze wielu jednostek
urbanistycznych wchodzących w skład struktury gminy oraz uwzględniają istniejące jednostki
wymagające interwencji rewitalizacyjnej w tej sferze. Jako przykład może być wskazany
miernik dotyczący przyłączy wodociągowych (99,8%) lub procent skanalizowania gminy
(74,3%). Wartości mierników przekraczają średnie wartości dla powiatu tarnowskiego
i terenu całej małopolski. Sytuacja podobna dotyczy mierników w zakresie przyłączy gazu,
stanu sieci energetycznej oraz infrastruktury teleinformatycznej, które wskazują na
zadowalający poziom rozwinięcia terenu gminy. Dokonując analizy poszczególnych
jednostek organizacyjnych gminy w ujęciu istniejącej infrastruktury technicznej nie
zidentyfikowano znaczących problemów w tej sferze. Wskazana infrastruktura znajdująca się
na terenie gminy znajduje się w zadowalającym stanie technicznym i zgodnie ze
wskaźnikami wskazanymi w Tabeli 17 wykazuje wartość powyżej średniej dla regionu
tarnowskiego i terenu małopolski.
Dla zobrazowania negatywnego zjawiska w sferze technicznej analizie poddano kryterium:
liczby gospodarstw przyłączonych do sieci kanalizacyjnej, z uwagi na fakt, iż pozostałe
wskaźniki: dostępu do sieci wodociągowej, sieci elektrycznej utrzymują się na bardzo
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wysokim poziomie i ich analiza nie wprowadziłaby istotnych wniosków do opracowania. Sieć
gazowa nie jest siecią świadczącą o rozwoju terenu. Rozwój tej sieci nie zawsze jest
opłacalny z punktu widzenia dostawcy, a energia w ten sposób dostarczana z powodzeniem
może zostać zastąpiona przez źródło energii elektrycznej lub przydomowe zbiorniki gazu.
Wskaźnik degradacji wskazany w tabeli poniżej, należy również analizować pod kątem
opłacalności budowy infrastruktury na danym terenie.
Wskaźniki degradacji wyliczono zgodnie z poniższym wzorem:
Wsk.deg.miej.=(Pw*100)/Lms
Pw – poziom wskaźnika
Lms – liczba mieszkańców miejscowości
Tabela 21 Wskaźniki dla sfery technicznej
Nazwa miejscowości

Liczba mieszkańców
jednostki

Liczba gospodarstw
przyłączonych do sieci
kanalizacyjnej [%]

Wskaźnik
degradacji

Bobrowniki Wielkie

772

91,44

11,84

Chorążec

207

0,00 %

0,00

Czyżów

108

0,00 %

0,00

Goruszów

85

0,00 %

0,00

Gorzyce

771

0,00 %

0,00

Ilkowice

1362

93,49 %

6,86

Janikowice

159

0,00 %

0,00

Kłyż

344

0,00 %

0,00

Łęg Tarnowski

3998

93,55 %

1,59

Nieciecza

700

0,00 %

0,00

Niedomice

1931

100 %

5,19

Odporyszów

943

0,00 %

0,00

Otfinów

769

0,00 %

0,00

Pasieka Otfinowska

427

0,00 %

0,00

Pierszyce

277

0,00 %

0,00

Podlesie Dębowe

220

0,00 %

0,00

Sieradza i Fiuk

1106

0,00 %

0,00

Siedliszowice

488

0,00 %

0,00

Żabno

4247

98,43 %

2,32

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Urzędu Miejskiego w Żabnie
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V.5 Wyniki diagnozy w sferze gospodarczej
Zidentyfikowane problemy sfery gospodarczej:


dominacja tradycyjnych branż w gospodarce,



brak strategicznych inwestorów,



niedostatecznie rozwinięty sektor usług rynkowych (poza handlem),



niedostatecznie rozwinięta branża turystyczna i około turystyczna (niewystarczająca
liczba hoteli, punktów gastronomicznych, obiektów infrastruktury turystycznej, itp.),



niedostateczny rozwój branż nowoczesnych, brak miejsc pracy dla osób wysoko
wykwalifikowanych,



duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych.

Dane z 2015 roku z Urzędu Miejskiego w Żabnie, wskazują, iż na terenie gminy Żabno
zarejestrowanych było 1 380 podmiotów gospodarczych. W okresie 2004-2015 liczba
podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy Żabno wzrosła o 493
(35,7%).
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Rysunek 17 Odsetek osób niepracujących w stosunku od ogółu ludności

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żabnie
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Wykres 6 Liczba podmiotów gospodarki narodowej w gminie Żabno w latach 20042015

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żabnie

W zakresie form prowadzenia działalności gospodarczej, zdecydowanie przeważają osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, gdyż stanowią one 76,4 % wszystkich
podmiotów gospodarczych.

Pod względem branż, dominują podmioty sekcji G według

klasyfikacji PKD 2007 tj. handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów, motocykli oraz
artykułów gospodarstwa domowego (28,3%). Drugą branżą pod względem liczebności
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jest sekcja F czyli budownictwo (18,6%).
Szczegółowy wykaz branż, w jakich funkcjonują podmioty gospodarcze prezentuje poniższe
zestawienie:
A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
B – górnictwo i wydobywanie
C – przetwórstwo przemysłowe
E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana
z rekultywacją
F – budownictwo
G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
H – transport i gospodarka magazynowa
I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
J – informacja i komunikacja, pośrednictwo finansowe
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K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa
L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
O – administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
P – edukacja
Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna
R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
S, T- pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników;
gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
Wykres 7 Liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w gminie
Żabno w 2016 roku według PKD

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urząd Miejskiego w Żabnie.

Pod względem liczebności dominują podmioty branży handlowej, jednak nie są one
największymi pracodawcami. Duża część podmiotów z sekcji G to przedsiębiorstwa sektora
MŚP, bardzo często są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
niezatrudniające więcej, niż kilka osób. Taki obraz lokalnej gospodarki znajduje
odzwierciedlenie na rynku pracy. W gminie Żabno duże znaczenie dla rynku pracy ma sektor
usług nierynkowych, mało elastycznych, nisko korespondujących z sytuacją na rynku.
Konieczne są więc działania mające na celu zdywersyfikowanie branż miejscowej
gospodarki i tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy w sektorze usług
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rynkowych. Do tego typu działań należy rozwój turystyki i rekreacji, stwarzający szansę na
pozyskiwanie dochodów w usługach gastronomicznych, hotelarskich, działalności z zakresu
pozostałej obsługi osób przyjezdnych takich jak: transport, wynajem sprzętu sportowego, itp.
W gminie Żabno w sferze gospodarczej przeważają tradycyjne branże, które są słabo
rozwinięte, zaliczają się do nich takie branże jak: sektor usług nowoczesnych czy przemysł
wysokich technologii. Taka sytuacja oznacza brak miejsc pracy dla osób wysoko
wykwalifikowanych. Jednym z głównych problemów jest brak strategicznych inwestorów oraz
brak rozwoju branż nowoczesnych (finanse i bankowość, usługi doradcze, przemysł
farmaceutyczny, informatyczny, itp.), które mogłyby stać się motorem lokalnej gospodarki.
Gmina Żabno posiada wiele atutów, dzięki którym mogłaby przyciągnąć tego typu
inwestorów – bliskość miasta Tarnowa, niewielka odległość od autostrady A4, stosunkowo
niedalekie położenie od miasta Kraków.

V.5.1 Rolnictwo
Na obszarze gminy Żabno występują bardzo żyzne gleby takie jak urodzajne mady, gleby
piaszczysto-gliniaste oraz darniowo-bielicowe o klasie: I, II-IV, co w połączeniu z bardzo
dobrymi warunkami klimatycznymi oraz najdłuższym w Polsce okresem wegetacji, sprzyja
rozwojowi rolnictwa, warzywnictwa i sadownictwa. Północna części gminy jest typowo
rolnicza. Dominują na niej gospodarstwa indywidualne z uprawą zbóż i roślin okopowych.
Gmina posiada nadwyżki produktów rolnych w odniesieniu do potrzeb lokalnego rynku.
Gospodarstwa rolne na terenie gminy cechują się dużym rozdrobnieniem, co negatywnie
wpływa na ich rentowność. Zgodnie z danymi pozyskanymi podczas Powszechnego Spisu
Rolnego, w 2010 roku, liczba gospodarstw na terenie gminy wynosiła 2774, z czego 2771
to gospodarstwa indywidualne, a 2472 to gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą.
Tabela 22 Liczba gospodarstw rolnych wg grup obszarowych użytków rolnych
Gospodarstwa rolne wg grup obszarowych użytków rolnych
Gospodarstwa ogółem
Ogółem

2774

do 1 ha włącznie

1745

powyżej 1 ha razem

1029

Powierzchnia gospodarstw rolnych wg grup obszarowych użytków rolnych
Ogółem

7142,69

do 1 ha włącznie

1424,70

powyżej 1 ha razem

5717,99
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Użytkowanie gruntów
grunty ogółem

7142,69

użytki rolne ogółem

5863,86

użytki rolne w dobrej kulturze

5633,81

pod zasiewami

4599,58

grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi

367,02

uprawy trwałe

70,00

sady ogółem

68,06

ogrody przydomowe

79,29

łąki trwałe

461,65

pastwiska trwałe

56,27

pozostałe użytki rolne

230,05

lasy i grunty leśne

265,03

pozostałe grunty

1013,80
Powierzchnia zasiewów wg rodzaju gospodarstwa

ogółem

4599,58

zboża razem

3582,73

kukurydza na ziarno

561,44

ziemniaki

417,55

uprawy przemysłowe

335,70

buraki cukrowe

23,89

rzepak i rzepak razem

310,81

strączkowe jadalne na ziarno razem

56,19

warzywa gruntowe

17,19

bydło razem

1092

bryło krowy

474

trzoda chlewna razem

7573

trzoda chlewna lochy

526

konie

92

drób ogółem razem

25659

drób ogółem drób kurzy

20825
Ciągniki rolnicze

gospodarstwa rolne posiadające ciągniki

724

ciągniki w gospodarstwach rolnych

852

Źródło: Powszechny Spis Rolny (2010)

Gospodarstwa o obszarze do 1 ha włącznie stanowiły 62,9% gospodarstw ogółem oraz
59,3% gospodarstw prowadzących działalność rolniczą. Gospodarstwa o areale 15 ha
i więcej stanowiły jedynie około 1,5% gospodarstw. Pod względem użytkowania gruntów
najwięcej gospodarstw (63,5%) posiada użytki rolne pod zasiewami.
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Tabela 23 Liczba gospodarstw rolnych wg użytkowania gruntów w gminie Żabno
Użytkowanie gruntów
Gospodarstwa rolne ogółem
Liczba gospodarstw rolnych
Grunty ogółem

2774

użytki rolne ogółem

2720

użytki rolne w dobrej kulturze

2411

pod zasiewami

1762

grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi

450

uprawy trwałe

358

sady ogółem

354

ogrody przydomowe

732

łąki trwałe

595

pastwiska trwałe

45

pozostałe użytki rolne

442

lasy i grunty leśne

549

pozostałe grunty

2399

gospodarstwa indywidualne
liczba gospodarstw rolnych
grunty ogółem

2771

użytki rolne ogółem

2717

użytki rolne w dobrej kulturze

2408

pod zasiewami

1760

grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi

449

uprawy trwałe

357

sady ogółem

353

ogrody przydomowe

732

łąki trwałe

594

pastwiska trwałe

44

pozostałe użytki rolne

442

lasy i grunty leśne

548

pozostałe grunty

2396

Źródło: Powszechny Spis Rolny (2010)

Gospodarstwa towarowe gminy nastawiają się głównie na produkcję zbóż, a w szczególności
kukurydzy i pszenicy kosztem zmniejszania się powierzchni uprawy roślin okopowych.
W produkcji zwierzęcej zmniejsza się ilość krów mlecznych hodowanych w małych
gospodarstwach, a z uwagi na dotychczasową niską opłacalność produkcji również większe
gospodarstwa nie nastawiały się na tego typu hodowlę.
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V.5.2 Turystyka
Na obszarze gminy Żabno znajduje się wiele obiektów zabytkowych, przebiegają przez nią
szlaki turystyczne, atrakcyjne dla odwiedzających są tereny położone nad rzeką Dunajec.
Zatem gmina posiada dogodne warunki służące rozwojowi turystyki.
Przez obszar gminy przebiegają następujące szlaki turystyczne:


Żółty: Żabno – Dąbrowa Tarnowska – Radgoszcz – Szczucin (w sumie 35 km)



Niebieski: Żabno – Dąbrowa Tarnowska – Zalipie – Gręboszów – Ujście Jezuickie
(w sumie 39 km).

Na terenie gminy są również wyznaczone ścieżki rowerowe, które przebiegają wzdłuż
i wszerz gminy. Trakty te są więc doskonałymi trasami do aktywnego wypoczynku na
rowerze, a jednocześnie umożliwiają poznanie najbardziej urokliwych zakątków gminy
Żabno. Obszarem o dogodnej atmosferze, otoczonym spokojem, ciszą i łonem natury, jest
rzeka Dunajec. Jest ona wspaniałym miejscem relaksu i rekreacji dostrzeganym nie tylko
przez całe rodziny, które przybywają nad nią na biwaki, pikniki, ale również przez wędkarzy.
Na

obszarze

gminy

działają

gospodarstwa

agroturystyczne:

w

Żabnie,

Sieradzy

i w Gorzycach.
Do obiektów rekreacyjnych, położonych na terenie gminy Żabno, które są chętnie
odwiedzane przez turystów, należą także Kąpielisko w Podlesiu Dębowym (Zalew Kakałko).
Wokół kąpieliska znajdują się miejsca biwakowe dla chętnych do odpoczynku, jak również
dla licznych wędkarzy. Dla odpoczywających nad Zalewem Podlesie Dębowe organizowane
są liczne imprezy, a dla wędkarzy imprezy dla nich dedykowane takie jak: zawody
wędkarskie całodobowe i zimowe zawody wędkarskie.
Na terenie gminy Żabno znajdują się następujące pomniki przyrody ożywionej:


Aleja jesionowa (Fraxinus excelsi) - Łęg Tarnowski. Aleja została uznana za pomnik
przyrody 22.05.1987 roku. Tworzą ją 22 wyniosłe jesiony rosnące przy drodze
asfaltowej Tarnów – Żabno. Najbardziej okazały z nich posiada wymiary 435 cm
obwodu i 27 m wysokości.



Sosna pospolita (Pinus silvestris) w Odporyszowie uznana za pomnik przyrody
07.05.1997 roku. Obwód 350 cm, wysokość 12 m. Rośnie 50 m na południe od
Sanktuarium NMP.



Aleja lipowa (Tilia cordata) - Siedliszowice. Uznana za pomnik przyrody 22.06.1987
roku. Aleję tworzy 13 lip drobnolistnych rosnących przy drodze Otfinów - Ujście
Jezuickie w sąsiedztwie szkoły podstawowej. Wymiary drzew od 180 - 370 cm
obwodu i od 17 -18 m wysokości.
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Dąb szypułkowy (Quercus robur) - Żabno. Uznany za pomnik przyrody 06.04.1987
roku. Obwód 318 cm , wysokość 23 m. Rośnie na rynku przed Kościołem Parafialnym



Jesion wyniosły znajdujący się w Ilkowicach, o obwodzie pnia 270 cm. Ten pomnik
przyrody znajduje się na działce prywatnej i został utworzony Uchwałą Rady Miejskiej
NR XVII/189/08 z dnia 29 maja 2008 r (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 547 poz. 3542 z dnia
21.08.2008).

Gmina posiada duży potencjał do rozwoju turystyki, zarówno z racji swojego położenia,
jak też ze względu na znajdujące się w nim zabytki, miejsca kultu religijnego, itp. Ponadto,
ze względu na swoje położenie i walory, na terenie gminy Żabno panują dogodne warunki do
uprawiania tzw. turystyki weekendowej - krótkich wyjazdów, zwykle z wykorzystaniem dni
wolnych od pracy, często w niedalekie okolice od miejsca zamieszkania. Gmina Żabno może
stać się celem takich wyjazdów dla mieszkańców Tarnowa, Krakowa i innych większych
ośrodków miejskich położonych w pobliżu. Jednak ze względu na to, iż całe województwo
małopolskie cechuje się wysoką atrakcyjnością turystyczną, konieczne jest położenie
większego nacisku na rozwój turystyki tak aby gmina mogła być bardziej konkurencyjna pod
tym względem. Poważnym problemem na terenie gminy jest niewystarczająco rozwinięta
branża turystyczna i okołoturystyczna. Potencjał turystyczny gminy nie może być w pełni
wykorzystany, ponieważ niedostateczna jest liczba przedsiębiorstw ukierunkowanych na
obsługę turystów. Na terenie gminy funkcjonuje 16 przedsiębiorstw branży hotelarskiej
i gastronomicznej. Brakuje w pełni rozwiniętej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej,
co utrudnia rozwój tej branży gospodarki lokalnej, obniżając jakość usług turystycznych
świadczonych na terenie gminy oraz zmniejszając jej atrakcyjność dla osób odwiedzających.

V.5.3 Analiza mierników w sferze gospodarczej
Dla zobrazowania negatywnego zjawiska w sferze gospodarczej analizie poddano kryteria:
ilości osób w wieku poprodukcyjnym oraz liczby osób niepracujących. W ten sposób
zobrazowano potencjał rozwoju terenów, tj. zasobów pozostających do wykorzystania
w zakresie rozwoju w sferze gospodarczej (potencjał siły pracowniczej).
Wskaźniki degradacji wyliczono zgodnie z poniższym wzorem:
Wsk.deg.miej.=(Pw*100)/Lms
Pw – poziom wskaźnika
Lms – liczba mieszkańców miejscowości
Analizując sferę gospodarczą należy uwzględnić miernik świadczący o ilości osób w wieku
poprodukcyjnym w udziale ludności, co wskazuje na szybkie starzenie się społeczeństwa
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gminy Żabno, w szczególności mieszkańców jednostki o nr 19 (Żabno), 9 (Łęg Tarnowski),
11 (Niedomice) i 6 (Ilkowice). Najniższy odsetek osób niepracujących (emeryci i renciści)
wykazują jednostki 3 (Czyżów), 4 (Goruszów), 7 (Janikowice) i 2 (Chorążec) .
Tabela 24 Wskaźniki dla sfery gospodarczej
Nazwa
miejscowości

Liczba
mieszkańców
jednostki

Ilości osób w
wieku
poprodukcyjnym

Wskaźnik
degradacji

Liczba osób
niepracując
ych

Wskaźnik
degradacji

Bobrowniki Wielkie

772

120

15,54

26,0

3,37

Chorążec

207

25

12,08

3,0

1,45

Czyżów

108

21

19,44

0,0

0,00

Goruszów

85

19

22,35

2,0

2,35

Gorzyce

771

129

16,73

32,0

4,15

Ilkowice

1362

247

18,14

49,0

3,60

Janikowice

159

27

16,98

2,0

1,26

Kłyż

344

65

18,90

8,0

2,33

Łęg Tarnowski

3998

613

15,33

143,0

3,58

Nieciecza

700

133

19,00

24,0

3,43

Niedomice

1931

300

15,54

90,0

4,66

Odporyszów

943

154

16,33

32,0

3,39

Otfinów

769

144

18,73

32,0

4,16

Pasieka Otfinowska

427

62

14,52

20,0

4,68

Pierszyce

277

47

16,97

7,0

2,53

Podlesie Dębowe

220

42

19,09

4,0

1,82

Sieradza i Fiuk

1106

243

21,97

45,0

4,07

Siedliszowice

488

92

18,85

33,0

6,76

Żabno

4247

803

18,91

129,0

3,04

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Urzędu Miejskiego w Żabnie

Istotny z punktu widzenia rozwoju gminy jest również znaczy wzrost zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych w roku 2015 – wzrost 304 podmiotów. Wzrost ten spowodowany
jest częściowo jako efekt działań podmiotów publicznych udzielających wsparcia
finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a po części jest on efektem
przedsiębiorczości osób zamieszkujących teren Gminy. Należy spodziewać się, że przyrost
będzie raczej mniejszy niż w roku ubiegłym, ale wciąż mający dodatni poziom, podobnie jak
w latach ubiegłych. W ostatnich latach silnie doinwestowaną strefą jest obszar po byłych
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Niedomickich

Zakładach

Celulozowych,

gdzie

właściciele

prywatni

modernizują

i dostosowują substancję poprzemysłową do własnych potrzeb gospodarczych. Pozostałe
strefy są obecnie gruntami inwestycyjnymi, jednak zainteresowanie inwestorów ich
zagospodarowaniem jest bardzo duże. Zagospodarowanie terenów po byłych Niedomickich
Zakładach Celulozowych oraz duże zainteresowanie potencjalnymi strefami w Odporyszowie
i Sieradzy, stwarza dla miasta Żabna szansę na aktywizację miejscowej przedsiębiorczości
oraz utworzenie lokalnego centrum usługowego. Jednak obszar rewitalizacji musi
przeprowadzić

niezbędne

działania

z

zakresu

infrastrukturalnego,

gospodarczego

i społecznego, aby zdążyć przygotować przestrzeń publicznej do pełnienia takich funkcji.
W przeciwnym razie rolę lokalnych ośrodków usługowych dla powstających stref mogą
przejąć okoliczne ośrodki miejskie.

V.6 Wyniki diagnozy w sferze środowiskowej
Zidentyfikowane problemy sfery gospodarczej:


budynki mieszkalne nie mają jeszcze wykonanej termomodernizacji, wykorzystują
przestarzałe;



zagrożenia dla środowiska naturalnego wynikające z zanieczyszczeń zewnętrznych,
dużego natężenia ruchu na przebiegających przez gminę drogach;



głównym źródłem ogrzewania c.o. jak i c.w.u. w gminie jest węgiel (60%
produkowanej energii pochodzi z węgla, 20% z drewna) główny generator niskiej
emisji na jej terenie;



mieszkańcy w znikomym stopniu korzystają z OZE.

Na terenie gminy nie funkcjonują zakłady przemysłu ciężkiego. Do największych zagrożeń
dla środowiska naturalnego należą zanieczyszczenia bytowe i zanieczyszczenia zewnętrzne,
głównie atmosferyczne, napływające z Tarnowa oraz zanieczyszczenia pochodzące
z pojazdów spalinowych przejeżdżających tranzytem przez gminę drogami wojewódzkimi
973 oraz 975. Wzdłuż dróg o nasilonym ruchu występuje również zanieczyszczenie gleb
ołowiem. Ponadto, działalnością w znacznym stopniu oddziałującą na stan środowiska
naturalnego jest rolnictwo.

V.6.1 Zasoby naturalne i stan środowiska
Na terenie gminy dominują żyzne gleby darniowo-bielicowe i piaszczysto-gliniaste,
a w północnej części doliny Dunajca urodzajne gleby madowe. Bardzo dobre warunki
klimatyczne i najdłuższy w kraju okres wegetacji sprzyjają uprawie warzyw i zbóż oraz
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sadownictwu. Determinuje to rolniczy charakter gminy. Ze względu na dogodne warunki do
rozwoju rolnictwa, na obszarze gminy pozostało niewiele terenów nieprzekształconych
antropogenicznie. Urodzajność gleb w gminie Żabno przyczyniła się do wczesnego rozwoju
gospodarki rolnej na tym terenie, co pociągało za sobą wycięcie lasów.
Obszar gminy Żabno pod względem przyrodniczo – leśnym należy do krainy VI
Małopolskiej, dzielnicy 11 – Wysoczyzn Sandomierskich i dzielnicy 10 – Niziny
Sandomierskiej. Lasy występują głównie w środkowo-wschodniej części gminy Żabno. Na
terenie gminy Żabno zadrzewienia i zakrzewienia zajmują 359,86 ha, co stanowi 3,5 %
powierzchni. Lesistość poszczególnych sołectw jest zróżnicowana. Największą powierzchnię
leśną posiada sołectwo Sieradza 230,43 ha. W sołectwach Odporyszów, Podlesie Dębowe
i Żabno powierzchnia leśna wynosi odpowiednio 37,76 ha, 32,58 ha, 9,26 ha , a więc mieści
się w przedziale 20 – 55 ha. W sołectwach Bobrowniki Wielkie, Gorzyce, Ilkowice, Nieciecza,
Łęg Tarnowski, Pasieka Otfinowska powierzchnia leśna wynosi odpowiednio: 8,09 ha, 7,34
ha, 6,51 ha, 5,39 ha, 2,89 ha, 1,28 ha, a więc nie przekracza 10 ha. Pozostałe 18,33 ha
terenów zielonych rozporoszone są na terenie gminy, a ich wielkość nie przekracza 1 ha.
Lasy gminy Żabno są własnością osób prywatnych, parafii Rzymsko – Katolickiej lub
stanowią własność komunalną gminy – ogółem jest to blisko 1000 właścicieli.
Są nadzorowane przez Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska. Kompleksy leśne występują
w znacznym rozdrobnieniu, co niewątpliwie utrudnia prowadzenie właściwej gospodarki
leśnej oraz jej nadzór. Powierzchnia leśna będąca pod nadzorem Lasów Państwowych,
według operatu urządzenia lasu wynosi 341,53 ha , co stanowi zaledwie 3,4 % ogólnej
powierzchni gminy. W porównaniu z średnią lesistością Polski – 29,4 % gminę cechuje
bardzo niski procent terenów leśnych.
W lasach gminy Żabno występuje stosunkowo duże zróżnicowanie siedlisk. Przeważają
siedliska boru mieszanego świeżego. Występują one na ok. 45 % powierzchni leśnej,
głównie w sołectwie Sieradza (ok. 30%) na wschód od Żabna. Według grup żyzności,
procentowy udział siedliskowych typów lasu na terenie gminy przedstawia się następująco :
bory – 0,8 %
bory mieszane – 57 %
lasy mieszane – 31 %
lasy – 5,5 %
olsy – 5,7 %.
Stan sanitarny lasów na terenie gminy Żabno jest ogólnie zadawalający, mimo że leżą one
w strefie oddziaływania emisji przemysłowych Zakładów Azotowych w Tarnowie i Śląsko–
Krakowskiego

Okręgu

Przemysłowego.

Osłabione

Strona | 87

Id: 1D813591-8E23-47D0-982B-23A0E33EEC95. Podpisany

drzewostany

lokalnie

podlegają

Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016 – 2022

niekorzystnemu oddziaływaniu czynników abiotycznych (wiatr i okiść). Wydzielający się
posusz jest przeważnie usuwany na bieżąco. Lasy z powodu silnego rozdrobnienia
kompleksów leśnych podlegają antropopresji, głównie: zaśmiecaniu, penetracji przez
ludność i niewłaściwemu użytkowaniu.
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Rysunek 18 Odsetek gruntów leśnych, zadrzewień i zakrzewień w ogólnej powierzchni

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żabnie
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V.6.2 Gospodarka odpadami
Od 2013 roku Gmina zobowiązana jest zorganizować system gospodarki odpadami
komunalnymi, zgodnie z zapisami ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi przez
gminę oraz z uwarunkowaniami miejscowymi. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych,
na których powstają odpady (prowadzący działalność gospodarczą, różnego rodzaju
instytucje, zakłady pracy, itp.), zobowiązani są posiadać indywidualne umowy na odbieranie
odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym do ich odbioru. Zgodnie z danymi Urzędu
Miejskiego w 2015 roku z terenu gminy zebrano łącznie 3621,2 t. odpadów, z czego: 2590,5
t stanowiły odpady zmieszane, 265,8 t odpady biodegradowalne, 149,8 t papier i tektura,
15,4 t zużyty sprzęt elektryczny, 133,9 t odpady wielkogabarytowe, 156,1 t szkło, 102,0 t
tworzywa sztuczne, 5,9 t metale, 272,6 t odpady budowlane, 79,0 t inne. Ponadto gmina
zorganizowała punkty selektywnego zbierania odpadów do których wszyscy mieszkańcy
mogą dodatkowo oddać zebrane odpady oraz zapewniła miejsca odbioru takich odpadów.
Na terenie gminy zbiórką odpadów komunalnych zajmują się firmy wyłonione w formie
zamówień publicznych. Średniorocznie na terenie gminy jedna osoba produkuje 191,4 kg
odpadów komunalnych. Wielkość ta nie jest jednakowa dla wszystkich mieszkańców gminy
i zależy przede wszystkim od typu zabudowy (zabudowa zwarta nie pozwala na ograniczenie
zużycia np. poprzez kompostowanie materiału organicznego na działkach przydomowych)
lub modelu życia mieszkańców.

V.6.3 Stan powietrza w Gminie
Gmina Żabno znajduje się w strefie podlegającej ocenie jakości powietrza – strefa
małopolska. Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego wskazuje
gminę

Żabno jako obszar o małym lub umiarkowanym narażeniu mieszkańców na

zanieczyszczenia w powietrzu.
Do emitorów zanieczyszczeń powietrza zlokalizowanych na terenie gminy zaliczyć należy
przede wszystkim piece i piony kominowe gospodarstw domowych, kotłownie węglowokoksowe oraz zanieczyszczenia komunikacyjne. Niska emisja jest źródłem takich
zanieczyszczeń jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył, sadza, a więc
typowych zanieczyszczeń powstających podczas spalania paliw stałych i gazowych.
W

przypadku

emisji

bytowej,

związanej

z

mieszkalnictwem

jednorodzinnym

zanieczyszczenia uwalniane na niedużej wysokości często pozostają i kumulują się
w otoczeniu źródła emisji. Położenie gminy Żabno w dolinie rzeki Dunajec powoduje
okresowo słabe ruchy mas powietrza i dodatkowo utrudnia rozpraszanie zanieczyszczeń
w atmosferze. Ponadto na terenie gminy zlokalizowane są jednostki produkcyjne i usługowe,
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które również są źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza. Część emisji pochodzi
z sąsiadującego z gminą Żabno miasta Tarnów.
Wykres 8 Łączna emisja zanieczyszczeń w gminie Żabno

Źródło: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żabno 2015-2020

Gmina Żabno jest gminą o charakterze miejsko-wiejskim. Zabudowę mieszkaniową stanowią
rozproszone, o mniejszym lub większym zagęszczeniu budynki jednorodzinne, rzadko
bliźniaki

lub

budynki

szeregowe.

Występuje

również

kilka

bloków

mieszkalnych

wielorodzinnych.
Poniższa tabela przedstawia założenia do obliczeń zużycia energii dla sektora budownictwa
mieszkaniowego. Przedstawia ona oszacowane wskaźniki energochłonności dla budynków
podzielonych

na

grupy

wiekowe

oraz

uwzględnia

działania

termomodernizacyjne

przeprowadzone w tychże budynkach wraz z dobranymi wskaźnikami po termomodernizacji.
Tabela 25 Obliczony wskaźnik zużycia energii dla
mieszkaniowego jednorodzinnego w gminie w roku 2013 r.

Budynki
budowan
ew
okresie

Odsetek
powierzchn
i z danego
okresu

Odsetek
powierzchni
poddanej
termomodernizacj
i danego okresu

Uśredniony
wskaźnik zużycia
energii po
termomodernizacj
2
i [kWh/(m rok)]
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Uśrednion
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dla danego
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Do 1 966

43,2%

43%

120

187

1967-1985

34,1%

35%

110

181

1986-1992

10,2%

10%

110

144

1993-1996

3,5%

3%

105

119

1997-2012

7,9%

8%

105

100

od 2012

1,0%

0%

100

90

170

Źródło: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żabno 2015-220

V.6.4 Analiza mierników w sferze środowiskowej
Dla zobrazowania negatywnego zjawiska w sferze środowiskowej analizie poddano
kryterium: odsetek gruntów leśnych, zadrzewień i zakrzewień w ogólnej powierzchni.
Na terenie gminy brak jest stałych urządzeń pomiarowych pozwalających zobrazować
rozkład zanieczyszczeń na terenie poszczególnych sołectwo. Dane takie podawane się
w całości jako średnia dla gminy. Podobnie w przypadku miernika gospodarki odpadami,
firmy zajmujące się usuwaniem odpadów z terenu gminy nie prowadzi statystyki
pozwalającej na określenie ilości odbieranych odpadów z poszczególnych jednostek. Stąd
też odstąpiono z analizy powyższych zjawisk oraz określenia wskaźnika degradacji.
Wskaźniki degradacji wyliczono zgodnie z poniższym wzorem:
Wsk.deg.miej.=(Pw*100)/Lms
Pw – poziom wskaźnika
Lms – liczba mieszkańców miejscowości
Tabela 26 Wskaźniki dla sfery gospodarczej

Nazwa miejscowości

Liczba
mieszkańców
jednostki

Odsetek gruntów leśnych,
zadrzewień i zakrzewień w ogólnej
powierzchni

Wskaźnik
degradacji

Bobrowniki Wielkie

772

8,09

1,05

Chorążec

207

0,9

0,43

Czyżów

108

poniżej 1 ha

0,00

Goruszów

85

poniżej 1 ha

0,00

Gorzyce

771

7,34

0,95

Ilkowice

1362

6,51

0,48

Janikowice

159

poniżej 1 ha

0,00

Kłyż

344

poniżej 1 ha

0,00

Strona | 92

Id: 1D813591-8E23-47D0-982B-23A0E33EEC95. Podpisany

Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016 – 2022

Łęg Tarnowski

3998

2,89

0,07

Nieciecza

700

5,39

0,77

Niedomice

1931

poniżej 1 ha

0,00

Odporyszów

943

37,76

4,00

Otfinów

769

poniżej 1 ha

0,00

Pasieka Otfinowska

427

1,28

0,30

Pierszyce

277

poniżej 1 ha

0,00

Podlesie Dębowe

220

32,58

14,81

Sieradza i Fiuk

1106

230,43

20,83

Siedliszowice

488

poniżej 1 ha

0,00

Żabno

4247

9,26

0,22

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Urzędu Miejskiego w Żabnie

Analizując sferę środowiskową należy wziąć pod uwagę ilość emisji gazów jaka przedostaje
się do atmosfery. Dbając o jak najmniejszą emisję należy uwzględnić miernik – odsetek
budynków generujących niskie emisje. Władze Gminy nie dysponują danymi pozwalającymi
określić stopień modernizacji prywatnych budynków mieszkalnych mieszczących się na
terenie poszczególnych jednostek. Wiarygodne dane odnoszą się jedynie do budynków
użyteczności publicznej, które w większości zostały w ostatnich latach zmodernizowane oraz
budynków mieszkalnictwa zbiorowego rozmieszczonych na terenie Żabna, Niedomic i Łęgu
Tarnowskiego. Obszary te, dość silnie zurbanizowane, najbardziej narażone są na
zanieczyszczanie będące skutkiem dominacji źródeł niskiej emisji. W obrębie tych jednostek
stwierdza się najwyższe stężenie szkodliwych gazów oraz pyłów wytwarzanych zarówno
przez miejscowe źródła ogrzewania oraz zanieczyszczenia transportowe. Natomiast
najniższe mierniki – niższe od średniej wartości przyjętej dla gminy – odnotowuje się
w

jednostkach

oddalonych

od

głównych

ciągów

komunikacyjnych

na

terenach

o rozproszonej zabudowie.
W ocenie sfery środowiskowej istotną rolę odgrywają kwestie związane z występowaniem
zbiorników bezodpływowych oraz ilości wytwarzanych i odprowadzanych ścieków do
oczyszczalni. Odsetek zdeklarowanych zbiorników bezodpływowych w stosunku do ilości
gospodarstw (Tabela 18) wskazuje, iż wciąż na terenie gminy znajduje się znaczna ilość
gospodarstw nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Obecnie nadal występuje zjawisko
gromadzenia ścieków w zbiornikach wybieralnych i wywożenie na pola uprawne. Praktyką
jest też odprowadzanie ścieków bezpośrednio do cieków wodnych oraz do rowów
przydrożnych lub melioracyjnych, czego dowody można łatwo stwierdzić. Taka sytuacja
wpływa niekorzystnie na czystości wód powierzchniowych i podziemnych oraz zagraża
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zdrowiu mieszkańców, dlatego istnieje pilna potrzeba dalszej rozbudowy systemu
kanalizacyjnego.
W dokonanej analizie poddano również ocenie składowe, wpływające na środowisko oraz
sposób spędzania wolnego czasu przez mieszkańców w poszczególnych jednostkach
urbanistycznych. Odsetek gruntów leśnych, zadrzewień i zakrzewień w ogólnej powierzchni
(Rysunek 14) najmniejszy jest w jednostkach nr 18 (Siedliszowice), 11 (Niedomice), 15
(Pierszycach), 13 (Otfinów), 8 (Kłyż), 7 (Janikowice), 4 (Goruszów), 3 (Czyżów), 2
(Chorążec) natomiast największy jest w jednostkach urbanizacyjnych o nr 17 (Sieradza), 12
(Odporyszów), 16 (Podlesie Dębowe). Są to głównie obszary zamieszkałe przez niewielką
liczbę ludności, zatem zgodnie z ustawą o rewitalizacji, nie są to obszary preferowane
i wpisujące się objęciem kompleksowym programem rewitalizacyjnym. W tym przypadku
odsetek terenów zielonych w tym zalesionych jest wyjątkowo niski i klasyfikuje się poniżej
średniej krajowej. w jednostkach w których poziom zurbanizowania jest najwyższy widoczny
jest brak terenów atrakcyjnych do wypoczynku na świeżym powietrzu zarówno dla
mieszkańców i jak i turystów.

V.7 Podsumowanie
Przeprowadzona analiza wybranych mierników w sferach: społecznej, funkcjonalnoprzestrzennej, technicznej, środowiskowej i gospodarczej, pozwoliła na wyodrębnienie
w gminie obszarów kryzysowych. Zestawienie wyników analiz przedstawiono w tabelach nr
15, 19, 22, 25, 27. Obliczono średnią arytmetyczną dla każdej ze sfer wskazującą jednostki
wymagające największego wsparcia w ramach analizowanych zagadnień. Wyliczeń
dokonano na podstawie odpowiedniego klucza opartego na wynikach analizy poprzez
przypisanie wszystkim jednostkom urbanistycznym, w których odnotowano odchylenia od
normy punktacji w skali od „1” do „4”, w której to punkt „1” oznacza niewielką anomalię, zaś
punkt „4” oznacza bardzo duże odchylenie od normy.
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Tabela 27 Analiza mierników - punktacja
Nazwa
miejscowości

Liczba
bezrobotnych
zarejestrowanych
ogółem

Liczba
gospodarstw
otrzymującyc
h zasiłki

przestępst
wa i
wykrocze
nia

Odsetek gruntów
zabudowanych i
zurbanizowanych w
ogólnej powierzchni

Liczba
obiektów
użyteczności
publicznej

Liczba
gospodarstw
przyłączonych
do sieci
kanalizacyjnej

Odsetek gruntów
leśnych, zadrzewień
i zakrzewień w
ogólnej powierzchni

Suma
punktów

1.

Bobrowniki Wielkie

3

3

1

1

3

1

1

13

2.

Chorążec

2

3

1

3

2

2

2

15

3.

Czyżów

2

1

1

3

2

2

4

15

4.

Goruszów

2

4

1

1

4

2

4

18

5.

Gorzyce

4

3

1

4

3

2

1

18

6.

Ilkowice

3

3

1

1

4

1

3

16

7.

Janikowice

2

4

1

4

1

2

4

18

8.

Kłyż

2

3

1

4

2

2

4

18

9.

Łęg Tarnowski

3

4

3

3

4

1

3

21

10.

Nieciecza

3

2

4

2

3

2

1

17

11.

Niedomice

4

2

3

2

4

1

4

20

12.

Odporyszów

3

3

4

3

3

2

1

19

13.

Otfinów

4

3

1

3

2

2

3

18

14.

Pasieka Otfinowska

4

4

1

2

2

2

2

17

15.

Pierszyce

2

4

1

3

2

2

4

18

16.

Podlesie Dębowe

2

1

1

3

2

2

1

12

17.

Sieradza i Fiuk

4

2

1

3

4

2

1

17

18.

Siedliszowice

4

3

1

3

2

2

3

18

19.

Żabno

3

3

4

2

4

1

2

19
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VI. Delimitacja obszarów zdegradowanych w przestrzeni Gminy Żabno
Analiza wybranych jednostek urbanistycznych w sferze społecznej w sposób wyraźny
wskazuje na obszary 19 (Żabno), 11 (Niedomice), 9 (Łęg Tarnowski) oraz 12 (Odporyszów)
jako

najbardziej

zdegradowane

w

kontekście

społecznym.

Na

obszarach

tych

zaobserwowano wyniki mniej korzystne od wartości średnich dla powiatu i gminy. Obszary te
wyróżniają się na tle innych obszarów wysokim udziałem osób korzystających z systemu
pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Świadczy to o niskich dochodach mieszkańców.
Na obszarach występują ponadto patologie społeczne, o czym świadczy wyższy od średniej
wskaźnik przestępczości. Zaobserwowano ponadto niski poziom aktywności zawodowej
mieszkańców wymienionych obszarów. Zjawisko to tym bardziej świadczy o degradacji
społecznej

obszaru,

ponieważ

osoby

zamieszkujące

wymienione

jednostki

mają

zdecydowanie najłatwiejszy dostęp do rynku pracy, szczególnie z sektora usług oraz
najlepszy dostęp do komunikacji publicznej, umożliwiającej dojazd do miejsc pracy
położonych poza gminą.
Analiza

wybranych

mierników

w

sferach

funkcjonalno-przestrzennej,

technicznej,

środowiskowej i gospodarczej wskazuje na jednostki 11 (Niedomice), 19 (Żabno), 12
(Odporyszów) i 9 (Łęg Tarnowski) jako obszary zdegradowane. Obszary te wyróżniają się na
tle innych obszarów niezadowalającym poziomem zagospodarowania terenu w zakresie
infrastruktury technicznej co stanowi jedną z głównych barier rozwojowych gminy Żabno
(zwłaszcza z punktu widzenia zachodzących procesów suburbanizacji oraz napływu
potencjalnych inwestorów). Na obszarach wskazanych jako zdegradowane zlokalizowane są
ponadto obiekty, których stan techniczny nie jest zadowalający. Są to przede wszystkim
budynki użyteczności publicznej oraz budynku mieszkalne, które wymagają modernizacji
i odnowy. Obiekty te bardzo niekorzystnie wpływają na wygląd i estetykę gminy, a niektóre
z nich nie spełniają swojej pierwotnej funkcji. Niezbędne jest wykonanie prac remontowych
oraz zaadaptowanie do pełnienia nowych funkcji. Zaobserwowano ponadto niski poziom
aktywności zawodowej mieszkańców wymienionych obszarów. Zapewnienie dogodnych
warunków rozwoju miejscowych firm i małych przedsiębiorstw jest niezwykle istotne
w procesie planowania rozwoju Gminy.
W przeprowadzonej diagnozie zostały poddane analizie również dodatkowe mierniki, nie
ujęte w tabelach podsumowujących, które jednak mają wpływ na wyznaczenie obszarów do
objęcia programem rewitalizacyjnym. Obszar z największa ilością gruntów leśnych,
zadrzewień i zakrzewień – jednostki nr 17 (Sieradz) – to obszar o niewielkiej liczbie ludności,
a więc zgodnie z ustawą o rewitalizacji, nie jest to obszar preferowany do objęcia
kompleksowym programem rewitalizacyjnym. Zaś obszar o najwyższym wskaźniku terenów
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zabudowanych i zurbanizowanych – jednostka nr 19 (Żabno) – to obszar najbardziej
preferowany do objęcia programem rewitalizacyjnym. Również miernik – odsetek gruntów we
własności gminy – jest tutaj istotnym czynnikiem (Tabela 15). Wskaźnik wyższy od średniej –
jednostka nr 19 (Żabno), 11 (Niedomice) i 9 (Łęg Tarnowski) – daje gminie szansę na
kontrolowanie procesu rozwojowego oraz możliwość realizacji przedsięwzięć podnoszących
jakość życia mieszkańców (np. stworzenie terenów publicznych) bez ponoszenia
dodatkowych kosztów związanych z wykupem gruntów.

VI.1 Obszar rewitalizacji
Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną
koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju
lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, określa się mianem obszaru rewitalizacji.
Obszar rewitalizacji został wyznaczony przy uwzględnieniu stopnia natężenia zjawisk
kryzysowych, wyników konsultacji społecznych oraz zasady koncentracji interwencji.
Synteza wyników uzyskanych z przeprowadzonej diagnozy oraz badań ilościowych
i jakościowych obecnej sytuacji w gminie Żabno, a także oczekiwania i potrzeby lokalnej
społeczności

wyrażone

podczas

warsztatów

rewitalizacyjnych,

doprowadziły

do

wyodrębnienia obszaru rewitalizacji na terenie gminy, który cechuje się największą
kumulacją negatywnych zjawisk i problemów. Specyfika pracy w mniejszych gminach
sprawia, iż przy określaniu obszaru rewitalizacji najistotniejszym czynnikiem są indywidualne
opinie mieszkańców. W procesie tworzenia dokumentu najistotniejsze dla wspólnoty
samorządowej było uwzględnienie wewnętrznej różnorodności obszarów wiejskich, bowiem
specyfika problemów jest inna w przysiółku obejmującym kilka domów, inna w centrum dużej
wsi. Różnice w wielkości i gęstości zaludnienia jednostek urbanistycznych są niezmiernie
ważne, gdyż szczególnie na terenach wiejskich gęstość zamieszkania zupełnie zmienia
relacje społeczne i dlatego przy wyznaczaniu obszaru rewitalizacji kluczowe znaczenie miały
opinie wyrażone przez mieszkańców. Poglądy te zostały wyrażone w trakcie badań
fokusowych, szerokiej ankietyzacji oraz spotkań z mieszkańcami.
Analiza danych zastanych (desk reaserch), która opierała się na analizie danych
i wskaźników w aspektach społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzennym
i technicznym jako czynników obrazując jakość życia na terenie jednostek urbanistycznych
stanowiła punkt odniesienia do badań jakościowych i ilościowych. Wybór powyższych metod
i

technik

badawczych

podyktowany

został

specyfiką

problematyki

a jednocześnie pozwalał na skuteczne wyznaczenie obszaru rewitalizacji.
Badania ilościowe obejmowały:
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badania metodą CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview – wspomagany
komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW) – metoda zbierania informacji
w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, w której respondent jest proszony
o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej mieszkańców dotyczące jakości życia
w Gminie Żabno i poszczególnych sołectwach



badania metodą CAWI liderów lokalnych dotyczących problemów i potencjałów
sołectw w Gminie Żabno

Do wyrażenia swoich opinii w badaniach zaproszono osoby mieszkające lub pracujące na
obszarze Gminy Żabno, pełniące w różnych organizacjach i instytucjach zlokalizowanych na
terenie gminy znaczące funkcje.
Badania jakościowe przeprowadzono z wykorzystaniem techniki zogniskowanych wywiadów
grupowych. Na potrzeby wyznaczenia obszaru rewitalizacji przeprowadzono 1 wywiad
grupowy, w którym uczestniczyło łącznie 8 osób – członkowie organizacji pozarządowych,
pracownik socjalny, urzędnicy, sołtysi.
Proces badawczy pozwolił określić lokalizację kluczowych problemów, a w konsekwencji
wyznaczyć obszar rewitalizacji, tylko tam gdzie na obszarze zdegradowanym była kumulacja
problemów społecznych i minimum jednej kluczowy czynnik gospodarczy lub środowiskowy,
przestrzenny, techniczny.
Zidentyfikowanie obszary zdegradowane, którymi są jednostki urbanistyczne: 19 – Żabno, 11
– Niedomice, 9 – Łęg Tarnowski, 12 – Odporyszów, zajmują dość znaczną powierzchnię
obszaru całej gminy. Wytyczając obszar rewitalizacji uwzględniono limity przestrzennospołeczne zdefiniowane w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 jak również w ustawie
o rewitalizacji mówiące o tym, iż obszar rewitalizacji na terenie gminy nie może przekraczać
20% jej powierzchni ani dotyczyć grupy większej niż 30% populacji danej gminy lub miasta.
Wobec powyższego przyjęto do rewitalizacji tylko tą cześć terytorium, która według badania
musi zostać zrewitalizowana, a należy do najbardziej zurbanizowanej części miejscowości
w których występuje największe zagęszczenie zabudowań oraz liczba mieszkańców jest
najwyższa. Pominięto obszary w których w ubiegłych latach prowadzone były działania
podnoszące jakość życia, realizowane były projekty społeczne walki z ubóstwem lub
alkoholizmem który przyniosły zamierzony efekt oraz tereny niezabudowane z których
mieszkańcy nie korzystają.
Partycypacja społeczna wynikająca z ustawy o rewitalizacji przyjmuje szeroki i otwarty
katalog interesariuszy, w tym w szczególności:
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mieszkańcy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty
zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze,



podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą,



podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
społeczną,



w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,



jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,



organy władzy publicznej,



inne podmioty realizujące uprawnienia Skarbu Państwa.

Na potrzeby opracowania zostały przeprowadzone badania z udziałem interesariuszy.
Pogłębiona diagnoza obszarów zdegradowanych była prowadzona w oparciu o:


badania ankietowe, prowadzone w formie elektronicznej,



dokumentację fotograficzną (wykonaną w miejscach w których występują negatywne
zjawiska społeczno-gospodarcze w gminie).

VI.2 Charakterystyka obszaru rewitalizacji
Ostatnim krokiem diagnozy sytuacji społecznej, przestrzennej i gospodarczej panującej
w gminie jest opis obszaru wskazanego do rewitalizacji. Dyskusje odbywające się w czasie
spotkań konsultacyjnych, dotyczących problemów społecznych gminy oraz ich koncentracji
terytorialnej były szczególnie skupione wokół terenów najbardziej zurbanizowanych
o najwyższej gęstości zaludnienia. Wśród nich wyróżniono obszary na największym
natężeniu zjawisk negatywnych i zgłaszanej ilości postulatów:
1. Obszar centrum wsi Łęg Tarnowski,
2. Obszar osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Celuloza w Niedomicach oraz tereny
zabudowane położone w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej 973 (teren byłych
Niedomickich Zakładów Celulozowych),
3. Miasto Żabno w obrębie ul. Świętego Jana, Wyspiańskiego oraz w sąsiedztwie drogi
wojewódzkiej 973,
4. Obszar centrum wsi Odporyszów.
Obszary te stanowiły główne obszary problemowe, wskazywane przez mieszkańców gminy
uczestniczących w zorganizowanych spotkaniach konsultacyjnych. W czasie ich trwania
mieszkańcy brali udział w dyskusji na temat problemów społecznych, gospodarczych
i przestrzennych miasta, wskazywali miejsca ich szczególnej koncentracji.
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Jednym z problemów występujących na obszarach objętych rewitalizacją jest chuligaństwo
i związane z tym problemem niskie poczucie bezpieczeństwa. Zdaniem mieszkańców,
młodzież często dokonuje dewastacji obiektów użyteczności publicznej i nadużywa alkoholu,
pijąc w miejscach publicznych. Uczestnicy spotkania wyrazili opinię, iż rozwiązanie w postaci
zagospodarowania czasu młodzieży nie rozwiązuje tego problemu całkowicie. Mieszkańcy
uważają, że brakuje organizacji, które integrowałyby i inspirowałyby ich do działania, mając
na myśli zwłaszcza młodzież i osoby starsze.
W odniesieniu do kwestii przestrzennych, niejednokrotnie powracano do konieczności
organizacji przestrzeni – obecni na spotkaniu uskarżali się na brak miejsc zorganizowanego
wypoczynku zwłaszcza terenów zielonych których ze względu na niewielkie zalesienie gminy
jest niewiele. W czasie przeprowadzanych warsztatów identyfikujących problemy, pojawił się
również problem złego stanu technicznego elewacji konkretnych budynków na osiedlu
w Niedomicach oraz złego stanu technicznego dróg wewnętrznych.
W odniesieniu do kwestii dyskutowanych na temat sytuacji panującej na terenie gminy,
mieszkańcy biorący udział w zorganizowanych warsztatach zdecydowanie opowiedzieli się
za koniecznością poprawy estetyki istniejących zabudowań, z uwzględnieniem renowacji
historycznych obiektów i poprawy infrastruktury drogowej. Mieszkańcy wskazali również
deficyt miejsc rekreacyjnych i brak zagospodarowania wolnych przestrzeni. Wśród
problemów społecznych szczególnie uwidaczniających się wskazywano bezrobocie,
ubóstwo, alkoholizm, bezradność w sprawach wychowawczych, niewystarczającą ilość firm
mogących dać zatrudnienie mieszkańcom oraz brak inicjatyw aktywizujących zawodowo
mieszkańców.

VI.3 Pogłębiona diagnoza w zakresie obszarów zdegradowanych do
rewitalizacji
Do objęcia kompleksowym programem rewitalizacyjnym, jako obszar rewitalizacji proponuje
się obszary, które stanowią tereny najbardziej zurbanizowane, gęsto zaludnione z wieloma
problemami, szczególnie społecznymi i przestrzennymi, takimi jak: bezrobocie, ubóstwo i nie
zadawalająca jakość przestrzeni. Właściwe zaprojektowanie i przeprowadzenie programu
rewitalizacji ma szansę przyczynić się do znaczącej poprawy sytuacji we wskazanym
obszarze, co w konsekwencji wpłynie korzystnie na kondycję społeczno-gospodarczą całej
gminy.
Głównym wnioskiem płynącym z przeprowadzonej diagnozy gminy jest konieczność podjęcia
działań, które powinny koncentrować się przede wszystkim na aktywizacji i poprawie jakości
życia lokalnych społeczności, w tym:
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przeciwdziałaniu

bezrobociu,

szczególnie

długotrwałemu

(m.in.

podnoszenie

kwalifikacji zawodowych oraz poziomu przedsiębiorczości, eliminacja biernej postawy
społeczeństwa);


przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz likwidacji barier
przestrzennych;



wzmacnianiu postaw obywatelskich i patriotyzmu lokalnego;



zmniejszeniu problemu ubóstwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;



zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa;



poprawa stanu technicznego obiektów budowlanych, szczególnie infrastruktury
publicznej;



poprawa dostępności oraz jakości terenów rekreacyjnych i zielonych, w tym tworzenie
nowych, atrakcyjnych przestrzeni oraz kreowanie miejsc spotkań lokalnych
społeczności;



wykorzystanie lokalnego potencjału dla rozwoju turystyki oraz poprawy wizerunku
gminy jako całości.

Obszar objęty rewitalizacją:
1. Obszar centrum wsi Łęg Tarnowski. 24,18 ha; mieszkańców 550. Granice obszaru
rewitalizacji zostały określone na mapie w skali 1: 5000 (mapa nr 1). Główny problem
rewitalizacyjnym wsi Łęg Tarnowski, to potrzeba nadania obszarowi nowych funkcji,
bazujących na jego realnym potencjale.
Tabela 28 Kluczowe zjawiska – negatywne i potencjał na obszarze Łęg Tarnowski
Kluczowe
zjawiska

Społeczne

Negatywne
1. Niska aktywność społeczna.
2. Słabnące relacje wewnątrz wspólnoty
lokalnej i niska aktywność mieszkańców
3. Brak miejsc do uprawiania sportu i
rekreacji .
4. Duża liczba osób korzystających z
pomocy społecznej.
5. Brak miejsc z atrakcyjną ofertą
kulturalną.
6. Duża liczna osób starszych i brak
miejsc gwarantujących opiekę dla osób
starszych.

Pozostałe
(gospodarcze,
środowiskowe, 1. Wysokie zanieczyszczenie powietrza.
przestrzennofunkcjonalne)
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Potencjały

1. Wysoki poziom nauczania w szkole
oraz aktywna działalność
wychowawcza placówki.
2. Infrastruktura sprzyjająca
rozwojowi działań prospołecznych.

1. Rozwijająca się przedsiębiorczość.
2. Dogodne położenie.
3. Dobre skomunikowanie sołectwa.
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Tabela 29 Przesłanki wyboru podobszaru rewitalizacji
Aspekty pozostałe (w tym gospodarcze,
środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne,
techniczne)

Aspekty społeczne
1. Brak miejsc i aktywności integrujących
mieszkańców
2. Rosnąca liczba osób korzystających z pomoc
społecznej (uzależnienie od pomocy
społecznej).
3. Miejsce gdzie często spotykają się chuligani i
osoby spożywające alkohol.
4. Duża liczba osób bezradnych w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
5. Niewielkie zaangażowanie mieszkańców
obszaru w życie społeczności.
6. Duża liczba osób starszych pozostających bez
opieki.

1. Zły stan techniczny i estetyczny obiektów
publicznych.
2. Obszar o niskiej spójności estetycznej.
3. Brak infrastruktury służącej rekreacji
mieszkańców, a także ogólnodostępnej
infrastruktury umożliwiającej odpoczynek i
spotkania (zagospodarowany skwer, plac
stanowiący naturalne miejsce spotkań).

2. Obszar w Niedomicach. 16,31 ha; mieszkańców 628. Granice obszaru rewitalizacji
zostały określone na mapie w skali 1: 5000 (mapa nr 2). Oznaczony obszar położony
jest na dość silnie zurbanizowanym terenie i wykazuje potrzebę kompleksowego
podejścia

do

kwestii

rewitalizacji

zdegradowanego

terenu,

przy

pełnym

zaangażowaniu sporej grupy mieszkańców tej jednostki.
Tabela 30 Kluczowe zjawiska – negatywne i potencjał na obszarze Niedomice
Kluczowe
zjawiska

Społeczne

Pozostałe
(gospodarcze,
środowiskowe,
przestrzennofunkcjonalne)

Negatywne
1. Relatywnie duża liczba osób z
problemem alkoholowym i
pojawiające się zjawiska przemocy
oraz chuligaństwa
2. Wysokie bezrobocie
3. Duża liczba osób korzystających z
pomocy społecznej
4. Brak miejsc z atrakcyjną ofertą
kulturalną.
5. Brak miejsc do wypoczynku i
rekreacji
1. Niewielka atrakcyjność przestrzenna.
2. Stare budownictwa, obszar
poprzemysłowy
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Potencjały

1. Duża aktywność, zaangażowanie i
potencjał mieszkańców.
2. Pracowitość, zaradność
mieszkańców
3. Zwarta zabudowa osiedla
mieszkaniowego.

1. Dogodne położenie
2. Duża liczba działających
przedsiębiorstw.
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Tabela 31 Przesłanki wyboru podobszaru rewitalizacji
Aspekty pozostałe (w tym gospodarcze,
środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne,
techniczne)

Aspekty społeczne
1. Brak miejsc i aktywności integrujących
mieszkańców
2. Zdarzają się bójki w centrum miejscowości.
3. Rosnąca liczba osób korzystających z pomoc
społecznej (uzależnienie od pomocy
społecznej).
4. Ludzie narażeni na skutki emisji komunikacyjnej
i hałas.
5. Duża liczba osób pozostająca bez pracy.
6. Duża liczba osób bezradnych w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych

1. Złe zagospodarowanie terenu.
2. Niska estetyka zabudowy
3. Brak dostępu do infrastruktury kultury i
sportowo-rekreacyjnej.

3. Obszar Żabno. ul. Jana i Wyspiańskiego 21,25 ha; mieszkańców 416. Granice
obszaru rewitalizacji zostały określone na mapie w skali 1: 5000 (mapa nr 3). Obszar
ten wykazuje duże zapotrzebowanie na działania w sferze społecznej, funkcjonalnoprzestrzennej, technicznej i gospodarczej. Jest to obszar perspektywiczny z uwagi na
jego położenie i należy dążyć do wprowadzenia nowych funkcji celem ograniczenia
negatywnych zjawisk występujących w w/w sferach.
Tabela 32 Kluczowe zjawiska – negatywne i potencjał na obszarze Żabno
Kluczowe

Negatywne

zjawiska

Potencjały

1. Relatywnie duża liczba osób z
problemem alkoholowym i
pojawiające się zjawiska przemocy
oraz chuligaństwa
2. Wysokie bezrobocie
3. Duża liczna osób starszych i brak
miejsc gwarantujących opiekę dla
osób starszych.
4. Brak miejsc do wypoczynku i
rekreacji

Społeczne

Pozostałe
(gospodarcze,
środowiskowe,
przestrzennofunkcjonalne)

1. Osadzenie w tradycji i kulturze
regionalnej.
2. Duża aktywność, zaangażowanie i
potencjał mieszkańców.

1. Dogodne położenie na ważnym
szlaku komunikacyjnym
2. Rozwijająca się przedsiębiorczość.
3.Zwarte i dobrze zagospodarowane
centrum miejscowości.

1. Wysokie zanieczyszczenie
powietrza.
2. Duża liczba starszych obiektów
mieszkalnych

Tabela 33 Przesłanki wyboru podobszaru rewitalizacji
Aspekty pozostałe (w tym gospodarcze,
środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne,
techniczne)
1. Brak terenów zielonych.
2. Obiekty starsze i zabytkowe, w większości w

Aspekty społeczne
1. Brak miejsc i aktywności integrujących
mieszkańców.
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2. Zdarzają się bójki w centrum miejscowości.
3. Gromadzenie się w przestrzeni centrum osób z
problemem alkoholowym.
4. Duża liczba osób starszych pozostających bez
opieki.
5. Dochodzi do aktów wandalizmu i dewastacji
mienia.
6. Ludzie narażeni na skutki emisji komunikacyjnej
i hałas.

złym lub bardzo złym stanie technicznym.
3. Brak infrastruktury służącej rekreacji
mieszkańców, a także ogólnodostępnej
infrastruktury umożliwiającej odpoczynek i
spotkania (zagospodarowany skwer, plac
stanowiący naturalne miejsce spotkań).

4. Obszar Odporyszów. 8,71 ha; 240 mieszkańców. Granice obszaru rewitalizacji
zostały określone na mapie w skali 1: 5000 (mapa nr 4). Obszar o dużych
problemach zwłaszcza w sferze przestrzennej oraz społecznej. W szczególności
odnoszące się do utrzymania w należytym stanie dziedzictwa kulturowego obszaru
(w tym religijnego) oraz funkcji publicznej terenów zielonych.
Tabela 34 Kluczowe zjawiska – negatywne i potencjał na obszarze Odporyszów
Kluczowe

Potencjały

Negatywne

zjawiska

1. Słabnące relacje wewnątrz
wspólnoty lokalnej i niska aktywność
mieszkańców.
2. Duża liczba osób korzystających z
pomocy społecznej.
3. Brak miejsc z atrakcyjną ofertą
kulturalną

Społeczne

Pozostałe
(gospodarcze,
środowiskowe,
przestrzennofunkcjonalne)

1. Miejsce bezpieczne.
2. Osadzenie w tradycji i kulturze
regionalnej.
3. Pracowitość, zaradność
mieszkańców.

1. Dobre skomunikowanie sołectwa.
1. Duża liczba starszych obiektów
2. Aktywność w dziedzinie kultury
mieszkalnych
regionalnej.
2. Wysokie zanieczyszczenie powietrza 3. Zwarte i zagospodarowane centrum
miejscowości.

Tabela 35 Przesłanki wyboru podobszaru rewitalizacji
Aspekty pozostałe (w tym gospodarcze,
środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne,
techniczne)

Aspekty społeczne
1. Niewielkie zaangażowanie mieszkańców
obszaru w życie społeczności.
2. Brak oferty i infrastruktury kultury.
3. Lokalne konflikty.
4. Brak miejsc i aktywności integrujących
mieszkańców.
5. Duża liczba osób pozostająca bez pracy.
6. Wyludnianie.
7. Ubożejąca społeczność.
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1. Zły stan techniczny i estetyczny obiektów
Publicznych.
2. Brak infrastruktury służącej rekreacji
mieszkańców, a także ogólnodostępnej
infrastruktury umożliwiającej odpoczynek i
spotkania (zagospodarowany skwer, plac
stanowiący naturalne miejsce spotkań).
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Rysunek 19 Obszar centrum wsi Łęg Tarnowski
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Rysunek 20 Obszar w Niedomicach
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Rysunek 21 Obszar Żabno
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Rysunek 22 Obszar Odporyszów
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Na podstawie analizy danych statystycznych, oceny wartości wskaźników osiągniętych oraz
zdiagnozowanych

dodatkowych

czynników

gospodarczych

i

walorów

funkcjonalno-

przestrzennych obszarów zaniedbanych technicznie, a także z uwagi na ich istotne
znaczenie dla rozwoju lokalnego gminy Żabno, na terenie wybranych jednostek
administracyjnych, jako obszar do rewitalizacji, wymagający wsparcia, proponuje się uznać
następujące tereny w wybranych miejscowościach. Powierzchnia do rewitalizacji obejmuje
obszar 70,45 ha i stanowi 0,69% ogólnej powierzchni gminy zamieszkały przez 1 834
mieszkańców tj. 9,69% ludności Gminy. Tak niewielki procentowo obszar objęty rewitalizacją
wynika ze znacznego rozproszenia zabudowy na obszarach wiejskich. Objęcie większego
obszaru wiązało by się z ujęciem terenów w części niezamieszkałych lub terenów na których
działania rewitalizacyjne nie prowadziłby do osiągnięcia zmierzonych celów. Podkreślenia
wymaga fakt, iż gmina miejsko-wiejska jaką jest Gmina Żabno, tylko w niewielkiej części jest
zamieszkana i zabudowana. Tereny rolnicze stanowią znaczy jej obszar, co uniemożliwia
ujęcie tych terenów do obszaru rewitalizacji. Tym samym obszar wskazany do rewitalizacji
stanowią tereny o największym zagęszczeniu zarówno zabudowy jak i liczby mieszkańców,
gdzie problemy występują w największym nasileniu.

VII.

Partycypacja społeczna

Partycypacja społeczna została wpisana w proces rewitalizacji gminy Żabno jako fundament
działań na różnych jego etapach, tj. diagnozowanie, programowanie, wdrażanie (w tym
finansowanie), monitorowanie i ewaluacja. Takie podejście ma na celu podniesienie
skuteczności i trwałości projektów rewitalizacyjnych oraz gotowości i świadomości
mieszkańców o partycypacyjnym współdecydowaniu o obszarze objętym Programem.
Ponadto realizuje zasadę partnerstwa wynikającą z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013, polegającą na łączeniu szerokiego grona
partnerów (w szczególności lokalnych społeczności i przedsiębiorców, a także ekspertów)
w procesy programowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach programów
operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu, także z tymi podmiotami
i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć. Opiera się ona na założeniu,
że opinia środowiska lokalnego jest najważniejszym elementem tworzenia dokumentu, który
ma stanowić narzędzie do projektowania konkretnych zadań, podejmowanych w celu
rozwiązywania problemów i eliminacji niepożądanych zjawisk, a tym samym podnoszących
jakość życia mieszkańców terenów zdegradowanych.
Proces diagnozowania sytuacji społeczno-ekonomicznej gminy Szaflary oraz społecznego
odbioru zagadnień objętych sytuacją kryzysową, odbywał się metodą partycypacyjną, której
ideą jest włączanie mieszkańców i partnerów społecznych w przebieg wyznaczania obszaru
Strona | 109

Id: 1D813591-8E23-47D0-982B-23A0E33EEC95. Podpisany

Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016 – 2022

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także przedsięwzięć i aktywności, które powinny
przyczynić się do poprawy sytuacji na wyznaczonych podczas konsultacji obszarach. Twórcy
dokumentu tzn. samorząd gminy, uczestnicy oraz moderatorzy procesu, od samego
początku kładli nacisk na wagę rozwiązań organizacyjnych (poszukiwanie nowych dróg
dojścia) oraz potrzebę zmiany społecznej świadomości w zakresie szukania innych
rozwiązań problemów na obszarach kryzysowych, poza tworzeniem na nich kolejnych,
nowych inwestycji.
Warunkiem dobrej dyskusji jest świadomość społeczeństwa o rewitalizacji, o jej znaczeniu
efektach. Dlatego wiele uwagi poświęcono na dotarcie do społecznej świadomości
mieszkańców gminy i dostarczenie im informacji o zaletach rewitalizacji i procesach
towarzyszących wyprowadzaniu poszczególnych miejsc z sytuacji kryzysowej. Pomocne
okazały się tutaj narzędzia informatyczne – głównie strona internetowa gminy, ale korzystano
także z niestandardowych sposobów komunikacji ze społecznością lokalną, np. angażując
księży, którzy przekazywali informacje w czasie ogłoszeń parafialnych i wskazywali miejsca,
w których można poszerzyć wiedzę bądź wziąć udział w warsztatach.

VII.1 Uspołeczniony proces prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji
W toku prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji przeprowadzono szeroko zakrojone
konsultacje społeczne, które realizowane były na różnych etapach prac nad dokumentem.
Działania konsultacyjne zostały zróżnicowane zarówno pod względem źródła, jak i formy
przekazu, aby dotrzeć w efektywny sposób do poszczególnych grup docelowych.
Istotny element działań komunikacyjnych w ramach prac nad Gminnym Programem
Rewitalizacji stanowiły działania edukacyjne, mające na celu przybliżenie mieszkańcom,
w sposób przystępny, podstawowej wiedzy na temat rewitalizacji. Wykorzystano materiały
tekstowe oraz prezentacje multimedialne.
Uspołeczniony proces prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji przedstawiał się
następująco:
1. Ankietyzacja wstępna w ramach prac nad Strategią Rozwoju Gminy Żabno 2014-2020
Objęto nim mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe, pochodzące
z obszaru gminy. W wyniku realizacji badania uzyskano dwadzieścia trzy wypełnione przez
mieszkańców ankiety.
W ramach ankietyzacji mieszkańcy wskazali obszary Gminy Żabno które powinny zostać
poddane procesom rewitalizacji. Według ankietowanych potrzeba rewitalizacji w/w obszarów
wynika głównie z problemów przestrzennych.

Strona | 110

Id: 1D813591-8E23-47D0-982B-23A0E33EEC95. Podpisany

Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016 – 2022

Pod adresem www. http://zabno.pl/ uruchomiona została zakładka poświęcona rewitalizacji
Gminy Żabno.
Na stronie internetowej zostały zamieszczone podstawowe materiały na temat procesu
rewitalizacji. Na stronie pojawiały się także informacje dotyczące wytyczonego na terenie
gminy obszaru wsparcia. Strona poświęcona rewitalizacji była również wykorzystywana
podczas ankietyzacji, która pozwoliła wyłonić projekty włączone do działań rewitalizacyjnych
w ramach Programu.
2. Konsultacje na etapie opracowywania części diagnozującej GPR.
Konsultacje podjęte na etapie opracowywania diagnozy w ramach GPR miały na celu
zdefiniowanie problemów na terenie Gminy Żabno oraz określenie ich lokalizacji,
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów uznanych za newralgiczne na podstawie
ankietyzacji przeprowadzonej w ramach prac nad Strategią Rozwoju oraz w toku ustaleń
podczas pierwszego spotkania Komitetu Rewitalizacji Gminy Żabno. Działania te pozwoliły
na uzupełnienie analizy statystycznej o opinie mieszkańców na temat kluczowych
problemów gminy.
Wyniki pierwszego etapu konsultacji społecznych pozwoliły przystąpić do określenia obszaru
o największym zagęszczeniu zjawisk negatywnych. Do ostatecznego wskazania obszaru
rewitalizacji

wykorzystano

metodę

badań

fokusowych

(zogniskowanych

wywiadów

grupowych), z uwzględnieniem wyników z zebranych i opracowanych materiałów.
W badaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta w Żabnie, instytucji odpowiedzialnej
za pomoc społeczną, instytucji związanych z kulturą, przedstawiciele lokalnej społeczności
z obszaru zdegradowanego.
Do

przeprowadzenia

zogniskowanych

wywiadów

grupowych

skonstruowany

został

scenariusz wywiadu, mający postać określonych pytań badawczych oraz wypunktowanych
kwestii, które omawiano z uczestnikami badania. Scenariusz pełnił w badaniu rolę „bazy”
i zestawu wskazówek, natomiast moderatorzy na bieżąco reagowali na przebieg dyskusji
i dostosowywali pytania do zachowania uczestników i biegu wydarzeń.
Uczestnikom został przybliżony projekt i cele badania. Omówiona została również istota
techniki zogniskowanych

wywiadów grupowych oraz rola moderatorów w trakcie

przeprowadzania badania. Uczestnicy i moderatorzy mogli też się zapoznać, co pozytywnie
wpływało na przebieg dyskusji, dzięki przełamaniu barier i obaw osób biorących udział
wywiadzie. Ostatni element wywiadu miał na celu zachęcenie do dyskusji nad komunikacją
pomiędzy instytucjami funkcjonującymi na terenie gminy oraz relacjami pomiędzy centrum
gminy, a jej peryferiami.
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W wyniku przeprowadzonych badań fokusowych uzyskano obraz szczególnej koncentracji
obszarowej zdiagnozowanych problemów. Jednocześnie wskazano te miejsca i projekty,
których potencjał pozytywnego oddziaływania na dany obszar, ale też na społeczność całej
jednostki urbanistycznej, a nierzadko całej gminy, jest największy. Nałożenie perspektywy
koncentracji problemów i potencjału dla ich rozwiązania pozwoliło wyznaczyć obszary
rewitalizacji.
3. Konsultacje społeczne wyznaczonego obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.
Zgodnie z zapisami ustawowymi, wyznaczony obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji
poddano konsultacjom społecznym. Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono w zakładce
rewitalizacyjnej oraz w BIPie, a po 7 dniach od zamieszczenia informacji rozpoczęto proces
konsultacji. Miał on formę zarówno bierną (zgłaszanie uwag ustnie i pisemnie), jak i czynną
(spotkanie konsultacyjne w dniu 5.12.2016 r.).
Za pośrednictwem strony Urzędu Miejskiego w zakładce poświęconej rewitalizacji oraz
podczas spotkania podano informację o zasięgu obszaru rewitalizacji na terenie gminy oraz
o rozpoczęciu ankietyzacji w zakresie. Aby każdy interesariusz mógł zgłosić swój pomysł,
umożliwiono składanie wniosków z wykorzystaniem następujących ścieżek:


ankiety elektroniczne pobrane ze strony, składane w wersji elektronicznej lub
papierowej,



ankiety w wersji papierowej składane w Biurze Urzędu Miejskiego.

Przeprowadzone konsultacje tylko w niewielkim stopniu zmieniły wyznaczonych obszarów.
Wprowadzona zmiana dotyczyła obszaru osiedla w Niedomicach, i związana była
z dodatkowym ujęciem terenu znajdującego się w północno zachodniej w ramach działki
231/3.
Raport z przeprowadzonych konsultacji opublikowano w zakładce rewitalizacyjnej oraz
w BIPIe.
Konsultacjom

obszarów towarzyszyły także konsultacje trybu wyłaniania Komitetu

Rewitalizacyjnego. Uchwałą nr XXIII/301/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2016
r. powołany został Komitet Rewitalizacji dla Gminy Żabno oraz ustanowiono regulamin jego
działania.
4. Konsultacje na etapie opracowywania części strategicznej dokumentu (pogłębionej
diagnozy obszaru rewitalizacji oraz tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji).
Celem pogłębionej analizy obszaru rewitalizacji było osadzenie procesu budowy programu
rewitalizacji w lokalnym środowisku, bo tylko to gwarantuje trafność sformułowania celów
rewitalizacji oraz adekwatność przedsięwzięć rewitalizacyjnych. To właśnie mieszkańcy
obszaru rewitalizacji określili hierarchię zdiagnozowanych problemów, wskazując w ten
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sposób swoje priorytety w zakresie jakości życia. Pogłębionej diagnoza obszaru rewitalizacji
dokonano na podstawie analizy desk research (badania źródeł zastanych) zgromadzonych
danych

statystycznych

wywiadów

i

z liderami

lokalnymi

z obszaru

rewitalizacji.

W zorganizowanych spotkaniach, oprócz mieszkańców, uczestniczyli także Radni Żabna,
reprezentujący

obszary

podlegające

rewitalizacji.

Kluczowym

celem

spotkań

było

przybliżenie uczestnikom podstawowych informacji na temat rewitalizacji, przybliżenie
specyfiki projektów rewitalizacyjnych oraz dobrych praktyk w tym zakresie, a także
wypracowanie i przedyskutowanie pomysłów na działania, które zostaną ujęte w Gminnym
Programie Rewitalizacji.
Równie z przy tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji prowadzony szeroki proces
uspołecznienia oraz włączenia i zaangażowania mieszkańców gminy w tworzenie Programu.
Pierwszym etapem były szerokie konsultacje internetowe listy działań i projektów
rewitalizacyjnych.

W

budynku

Urzędu

prezentująca zamierzenia inwestycyjnie

Miejskiego

przygotowano

stalą

ekspozycje

zobrazowane na makietach. Jednocześnie na

stronie internetowej materiały multimedialne obrazujące przedsięwzięcia realizowane przez
Gminę.

Moderatorom procesu chodziło o to, by w maksymalnie dużym stopniu

zaangażować

lokalną

społeczność

w

proces

współdecydowania

o

kierunkach

podejmowanych działań. Działanie to miało na celu zaangażowanie lokalnej społeczności
w proces współdecydowania (wyrażenia opinii) o wyborze najważniejszych zadań
i

projektów,

które

będą

w jak

największym

stopniu

odpowiadać

na

społeczne

zapotrzebowanie i wpływać na poprawę sytuacji na obszarach uznanych za wymagające
rewitalizacji.
W ten sposób opracowano listę działań i projektów rewitalizacyjnych, które udało się
– w drodze konsultacji – ułożyć w sposób obrazujący priorytety i oczekiwania lokalnej
społeczności gminy Żabno.
Ostatnim elementem partycypacji były warsztaty rewitalizacyjne, na które zaproszono
lokalnych liderów. W ich trakcie – analizując uzyskane wyniki dotyczące hierarchicznego
układu zadań – zastanawiano się nad priorytetami w zakresie działań rewitalizacyjnych, które
zostały zasygnalizowane przez lokalną społeczność.
Na tym etapie prac przeprowadzono cykl spotkań:
13.02.2017 r. – 2 spotkania warsztatowe: z mieszkańcami Niedomic oraz Żabna,
16.02.2017 r. – 2 spotkania warsztatowe: z mieszkańcami Odporyszowa oraz Łęgu
Tarnowskiego.
W ten sposób zdefiniowano wizje rewitalizacji, cele strategiczne i wiodące kierunki
interwencji, które wynikają ze wszystkich wcześniejszych etapów konsultacji społecznych
i są ujęte w formie ostatecznej listy projektów rewitalizacyjnych.
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Dodatkowo przedmiotem warsztatów było znalezienie lokalnych liderów, którzy mogliby
propagować ideę rewitalizacyjną wśród mieszkańców i umieliby wciągnąć lokalną
społeczność do aktywnych działań na rzecz swoich „małych ojczyzn”. W trakcie warsztatów
udało się także opracować założenia wiodących projektów rewitalizacyjnych i przekazać je
pracownikom Urzędu Gminy do dalszego (formalnego) opracowania, tak aby mogły być
wdrożone w życie w najbliższym czasie (z uwzględnieniem posiadanych środków
finansowych).
4. Komitet Rewitalizacji dla Gminy Żabno
Prace nad powołaniem Komitetu Rewitalizacji rozpoczęto już w momencie dokonywania
delimitacji, wychodząc z założenia, że ciało powinno zostać powołane możliwe szybko,
aby mogło być zaangażowane w proces tworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji.
Uchwałą nr XXIII/301/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2016 r. powołany został
Komitet Rewitalizacji dla Gminy Żabno oraz ustanowiono regulamin jego działania. Zgodnie
z przyjętym regulaminem odbędzie się otwarty nabór na członków Komitetu, w efekcie
którego Burmistrz Żabna powoła skład Komitetu Rewitalizacji w skład którego weszli
przedstawiciele Rady Miejskiej w Żabnie, przedstawiciele mieszkańców gminy, a także
pracownicy Urzędu Miejskiego w Żabnie.
Już podczas tworzenia GPR Członkowie Komitetu brali aktywny udział w proces
pozyskiwania danych diagnostycznych, zgłaszanie i weryfikację propozycji projektowych
oraz weryfikację projektu dokumentu. Ich uwagi oraz praca jej członków okazały nie istotnym
elementem tworzenia założeń i treści Programu.
Komitet Rewitalizacji będzie podstawowym narzędziem dalszego rozwijania i aktualizowania
dokumentu, ale także upowszechniania informacji o samym Programie, jak i jego efektach
wśród lokalnej społeczności oraz pozyskiwanie informacji o nowych pojawiających się
potrzebach, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w aktualizacji Programu.

VII.2
Wnioski ze spotkań diagnozujących ze stronami procesu
rewitalizacji
Negatywnym zjawiskiem w ramach partycypacji społecznej była niska frekwencja
mieszkańców. Pomimo, iż informacje o spotkaniach zamieszczane były na stronach
internetowych (www.zabno.pl) oraz tablicach informacyjnych w pierwszym spotkaniu w dniu
05.12.2017 dotyczącym konsultacji w sprawie wyznaczonego obszaru zdegradowanego
i rewitalizacji uczestniczyło łącznie 3 osoby. Nieco lepiej przedstawiała się sytuacja dot.
złożonych ankiet w wersji elektronicznej i papierowej – łącznie 23.
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W kolejnych spotkaniach uczestniczyło łącznie 18 mieszkańców (warsztatach dot.
rewitalizacji). Mając na uwadze niską frekwencję spotkań, informacja o prowadzonych
konsultacjach została przekazania dodatkowo do parafii zlokalizowanych na terenie gminy,
gdzie została odczytana podczas niedzielnych ogłoszeń. Dodatkowo informacja o terminie
miejscu spotkań przekazana była bezpośrednio przez pracowników urzędu przedstawicielom
terenów objętych rewitalizacjom (sołtysom danych miejscowości) oraz radnym z terenów
objętych odnową.
Tak niska frekwencja świadczy o konieczności podjęcia działań zwiększających aktywność
obywatelską

oraz

działań

integrujących

mieszkańców

poszczególnych

jednostek

urbanizacyjnych.
Celem opisanych powyżej spotkań było poznanie opinii stron procesu rewitalizacji na temat
problemów gminy w sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej. Podczas spotkań,
interesariusze zwrócili uwagę na następujące problemy:
1. Sfera społeczna
Ubóstwo i bezrobocie
Zjawisko ubóstwa przejawia się przede wszystkim w liczbie osób korzystających z zasiłków
społecznych. W większości przypadków przyczyny zjawiska są w pełni obiektywne i wynikają
przede wszystkim z trudności w zdobyciu/utrzymaniu pracy. Są jednak przypadki gdzie
bierność zawodowa wynika z braku chęci do podjęcia zatrudnienia i roszczeniowej postawy
prezentowanej przez mieszkańców. Mieszkania socjalne, podobnie jak w innych miastach,
zdecydowanie częściej występują na obszarach zabudowy wielomieszkaniowej niż na
terenach zawierających zabudowania domów jednorodzinnych. Ze zjawiskiem ubóstwa
integralnie wiąże się zjawisko bezrobocia, które stanowi często bezpośrednią przyczynę
ubożenia mieszkańców w danej lokalizacji. Na oba problemy zwracano uwagę przede
wszystkim podczas spotkań. Mężczyźni znajdują zatrudnienie głównie w branży budowlanej
(sektor ten cechuje się sezonowością zatrudnienia oraz małą stabilnością tworzonych miejsc
pracy), zaś wiele kobiet w ogóle pozostaje bez pracy. Szansą na częściową neutralizację
zjawiska będą odpowiednio przygotowane programy aktywizacji bezrobotnych oraz
programy ich kształcenia pod kątem zapotrzebowania lokalnych firm, na co zwracali uwagę
zebrani podczas spotkania przedsiębiorcy.
Wykluczenie społeczne
Podczas spotkań uznano, iż zjawisko wykluczenia społecznego ma w gminie charakter
marginalny i nie wynika z podziałów etnicznych czy odmiennej narodowości. Najczęściej
wiąże się ono ze statusem ekonomicznym. W ujęciu terytorialnym, największy problem
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z marginalizacją i negatywnym postrzeganiem zaobserwowano na terenie osiedla
w Niedomicach. Jako bardzo ważny problem wskazano negatywne postrzeganie osiedla
przez innych mieszkańców gminy. Ze względu na fakt, iż jest to najbiedniejsze osiedle,
dodatkowo obciążone problemami takimi jak bezrobocie, ubóstwo czy zjawiska patologiczne,
dominuje negatywny wizerunek w skali gminy.
Osobną grupę zagrożoną wykluczeniem społecznym i postępującą marginalizacją stanowią
osoby starsze. Co prawda, na chwilę obecną nie zaobserwowano dużego natężenia
problemu, jednak podczas konsultacji zwracano uwagę na konieczność prowadzenia szerzej
zakrojonych działań aktywizujących dla grupy seniorów oraz potrzebę stworzenia miejsc
spotkań dedykowanych dla starszych mieszkańców oraz opieki nad dziećmi w celu
umożliwienia podjęcia działalności zawodowej ich rodzicom.
Uzależnienia
Problem uzależnień alkoholowych przede wszystkim ujawnia się wśród

młodych

mieszkańców. Zjawisko jest najbardziej widoczne na obszarze Miasta Żabno oraz osiedli
mieszkaniowych (Niedomice, Łęg Tarnowski). Zjawisko to spowodowane jest brakiem
zorganizowanych form spędzania wolnego czasu, miejsca w których młode osoby mogłyby
wraz z rówieśnikami w sposób aktywny wspólnie spędzać czas.
Aktywność fizyczna mieszkańców
Zwrócono uwagę na niski poziom aktywności fizycznej mieszkańców i potrzebę ich
aktywizacji w tym zakresie poprzez przygotowanie terenów i obiektów pozwalających na
aktywne spędzanie wolnego czasu.
Chuligaństwo
Zaobserwowano, iż akty dewastacji obiektów użyteczności publicznej bądź przestrzeni
publicznej zdarzają się najczęściej na terenach niezagospodarowanych w centrach
miejscowości

i

dotyczą

osób

nadużywającej

alkoholu.

Podkreślono,

iż

oferta

w zakresie możliwości spędzania wolnego czasu na terenie gminy, zarówno oferowana
przez placówki szkolne, jak i instytucje pozaszkolne, wymaga uatrakcyjnienia. Urozmaicenie
tejże sfery i jej dostosowywanie do potrzeb różnych grup wiekowych, a także odpowiednio
prowadzone działania informacyjno-komunikacyjne mogą znacznie ograniczyć problem.
Zwrócono

uwagę

na

konieczność

wprowadzenia

bardziej

zróżnicowanej

oferty,

uwzględniającej w większym zakresie zainteresowania grup powodujących wskazanych
wyżej.
Funkcjonowanie społeczności lokalnej
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Podczas spotkań zwrócono uwagę na konieczność podjęcia działań integrujących
społeczność lokalną. Na terenie osiedli (terenów objętych rewitalizacją) zdarzają się
animozje międzysąsiedzkie, a także brakuje miejsc spotkań, które mogłyby integrować
społeczność lokalną. Jako potencjalną lokalizację takich miejsc w poszczególnych
miejscowościach wskazano:
1. Łęg Tarnowski – tereny położone przy stadionie i przedszkolu na działkach 783/6,
783/8, 784/1 oraz 785/5,
2. Niedomice – ul. Osiedlowa, na terenie spółdzielni mieszkaniowej w Niedomicach
(terenu wokół zabudowy bloków) oraz ul. Szkolna na działkach 770/1, 769/7, 769/1,
760 należących do Gminy,
3. Żabno – teren w centrum Żabna położony wzdłuż ul. Świętego Jana (działki 904, 905,
921/5, 1095, 1210) oraz teren niezagospodarowany przy ul. Wyspiańskiego (działki
972, 1031, 1135).
4. Odporyszów – teren wokół Sanktuarium Matki Bożej w Odporyszowie oraz teren
wokół Remizy OSP.
Ponadto, bardzo przydatne byłoby miejsce spotkań sąsiedzkich w bezpośrednim sąsiedztwie
mieszkań

(pozytywnie

przyjęto

propozycję

zaangażowania

się

mieszkańców

w przygotowanie takich miejsc).
2. Sfera gospodarcza
Duże uzależnienie gospodarki gminy od sytuacji gospodarczej Tarnowa i gmin
sąsiednich
Niemal ⅓ mieszkańców zatrudnionych jest w przedsiębiorstwach leżących na terenie
Tarnowa. Problemem, który należy rozpatrywać w horyzoncie długoterminowym jest
niestabilna sytuacja w sferze gospodarczej na terenie miasta Tarnowa i sąsiednich gmin,
gdzie znajduje zatrudnienie większość mieszkańców gminy. W konsekwencji, gmina próbuje
dywersyfikować gospodarkę poprzez rozwój oferty dla inwestorów - dobrze uzbrojoną strefę
gospodarczą po byłych zakładach celulozowych. Planowane są pożyczki dla osób
rozpoczynających działalność gospodarczą oraz działania zmierzające do promocji
samozatrudnienia.
Organizację promujące przedsiębiorczość
W Gminie nie istnieje formalna rada gospodarcza ani stowarzyszenie zrzeszające
przedsiębiorców. Co prawda, przedsiębiorcy są zapraszani i informowani o kierunkach
rozwoju gminy i działaniach zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości, itp., jednak
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powstanie

lokalnych

organizacji

zrzeszających

przedsiębiorców

mogłoby

stanowić

dodatkowy impuls dla rozwoju gospodarczego gminy.
Problem podejścia młodych ludzi do pracy
Zwrócono uwagę na zbyt wysokie oczekiwania młodych ludzi w stosunku do większości ofert
pracy dostępnych na lokalnym rynku. Powoduje to rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami
pracodawców i oczekiwaniami potencjalnych pracowników. Zbyt niskie bądź odbiegające od
zapotrzebowania kwalifikacje zostały wskazane jako problem drugorzędny z punktu widzenia
pracodawców. Oczywiście, zwrócono uwagę na fakt, iż z perspektywy ludzi młodych
sytuacja może wyglądać inaczej, jednak podaż atrakcyjnych, wysoko opłacanych miejsc
pracy na terenie gminy i w bezpośrednim sąsiedztwie jest nieduża.
3. Sfera przestrzenna
W obszarze infrastruktury zwrócono uwagę na następujące problemy:
 zły stan infrastruktury drogowej,
 rosnący popyt na mieszkania komunalne i socjalne - budowa nowych mieszkań
socjalnych przyciąga rodziny o niskich dochodach z sąsiednich miejscowości,
 problem niskiej emisji,
 potrzeba rewitalizacji kompleksu sportowego w Niedomicach poprzez utworzenie na
jego terenie obiektu o charakterze kulturalnym,
 bardzo zły stan techniczny budynków na osiedlu w Niedomicach – zawilgocenie
budynków, brak odwodnienia, przeciekające dachy, przestarzała i nieekonomiczna
instalacja CO oraz znaczne straty ciepła, brak zagospodarowania przestrzeni między
budynkami osiedla,
 brak

zagospodarowania

przestrzeni

przy

ulicach

Wyspiańskiego

oraz

Jana

w Żabnie,
 brak miejsca dla wypoczynku mieszkańców Łęgu Tarnowskiego.

VIII. Interwencja na obszarze rewitalizacji
Interwencja na obszarze rewitalizacji to opis działań, których celem jest zmiana w sferze
społecznej i gospodarczej, na zidentyfikowanym w poprzedniej części obszarze rewitalizacji.
W tym celu posłużono się:


analizą SWOT / TOWS,



zdefiniowaną misją, priorytetami i kierunkami działań.

W ten sposób ustalono listę projektów, których realizacja pozwoli na osiągniecie
zaplanowanej zmiany. Listę projektów uzupełniają wskaźniki oraz plan finansowy.
Strona | 118

Id: 1D813591-8E23-47D0-982B-23A0E33EEC95. Podpisany

Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016 – 2022

VIII.1 Analiza SWOT / TOWS
Celem analizy SWOT jest określenie stanu aktualnego oraz perspektyw rozwojowych dla
obszaru rewitalizacji wyznaczonego na obszarze Gminy Żabno. Jej zadaniem jest
wskazanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla rozwoju obszaru poddanego
rewitalizacji. W kolejnym etapie analiza ta stanowić będzie podstawę do sformułowania
celu głównego i celów pośrednich rewitalizacji.
Analizę przeprowadzono badając otoczenie obszaru i całego miasta poprzez identyfikację
wewnętrznych i zewnętrznych czynników oraz określając zależności między nimi.
Identyfikację czynników, które mogą wpływać na funkcjonowanie obszaru podzielono na
cztery grupy:


mocne strony, czyli czynniki wewnętrzne (cechy) obszaru stanowiące jego atuty,
elementy przewagi lub zalety w stosunku do innych obszarów gminy,



słabe

strony,

to

czynniki

wewnętrzne

(cechy)

obszaru

stanowiące

o jego słabościach, barierach i wadach,


szanse to czynniki zewnętrzne (cechy) otoczenia, które warunkują możliwości
korzystnej zmiany dla obszaru,



zagrożenia to czynniki zewnętrzne (cechy) otoczenia, które stwarzają dla obszaru
niebezpieczeństwo niekorzystnej zmiany.

Wyniki analizy pozwalają na wybór takiego kierunku działania, który zminimalizuje
zagrożenia,

ograniczy

słabe

strony

oraz

wykorzysta

szanse

i

mocne

strony,

maksymalizując jednocześnie prawdopodobieństwo osiągnięcia zdefiniowanego celu
głównego.
W poniższych tabelach zaprezentowane zostały wyniki analizy SWOT. Do poszczególnych
czynników przypisano wagi, które odpowiadają znaczeniu, jakie dany czynnik ma lub może
mieć dla obszaru problemowego.
Tabela 36 Identyfikacja czynników analizy SWOT oraz określenie ich ważności – cz. 1
Waga

Czynniki wewnętrzne

Waga

Czynniki zewnętrzne

1,00

Mocne strony

1,00

Szanse

0,20

0,20

Występowanie wielu obiektów

0,20

dziedzictwa kulturowego
Dobrze rozwinięta infrastruktura
wodociągowa i kanalizacyjna

rozwiązań komunikacyjnych regionu
Dziedzictwo kulturowe stanowiące

0,30

podstawę potencjału do rozwoju
turystyki
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Największym zainteresowaniem
0,30

wśród młodzieży cieszy się
kształcenie, które oferują szkoły

0,10

Umacnianie się działalności usługowej
budownictwa i przemysłu

techniczne
0,10

Uzbrojone tereny inwestycyjne na
terenie gminy

0,20

Wiele organizacji pozarządowych
0,20

skupiających ludzi na terenie

0,20

gminy

Bliskie sąsiedztwo dużych,
dynamicznie rozwijających się gmin
Bliski dostęp do ośrodków
akademickich

Źródło: opracowanie własne

Tabela 37 Identyfikacja czynników analizy SWOT oraz określenie ich ważności – cz. 2
Waga

Czynniki wewnętrzne

Waga

Czynniki zewnętrzne

1,00

Słabe strony

1,00

Zagrożenia

0,30

Postępujący spadek liczny ludności

Wysoki odsetek bezrobotnych
0,20

kobiet w strukturze wszystkich
bezrobotnych

0,10

0,10

Rozwój infrastruktury drogowej nie

Relatywnie wysoki poziom

0,20

bezrobocia

nadąża za rosnącym natężeniem
ruchu

Problem relatywnie wysokiej skali
uzależnień od alkoholu

0,10

Słabo rozwinięta sieć gazowa

Duża skala problemu bezradności
w sprawach opiekuńczo0,30

Duże uzależnienie rozwoju społeczno-

wychowawczych,

0,20

udokumentowana ilością

gospodarczego gminy od sytuacji
sąsiadującego miasta Tarnowa

pobranych świadczeń z tego tytułu
Wysoki stopień degradacji
0,10

Zmniejszający się udział osób w wieku

środowiska spowodowany niską

0,20

emisją

przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie
mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

Wyniki zbiorcze analizy SWOT / TOWS powstały na podstawie przeliczenia interakcji
pomiędzy poszczególnymi czynnikami przy uwzględnieniu przypisanych im wag.
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Analiza SWOT to zależności od „wewnątrz do zewnątrz”, czyli odpowiedź na pytania, w jaki
sposób czynniki wewnętrzne oddziałują na czynniki zewnętrzne. Przeprowadzono
ją odpowiadając na następujące pytania:
1. Czy określona mocna strona pozwala wykorzystać daną szansę?
2. Czy określona mocna strona pozwala ograniczyć dane zagrożenie?
3. Czy określona słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy?
4. Czy określona słaba strona potęguje dane zagrożenie?
Analiza TOWS jest odwrotnością poprzedniej i przebiega od „zewnątrz do wewnątrz”.
Pozwala ona określić jak czynniki zewnętrzne oddziałują na wewnętrzne. Analizę
przeprowadzono odpowiadając na następujące pytania:
1.

Czy określona szansa potęguje daną silną stronę?

2.

Czy określona szansa pozwala osłabić daną słabą stronę?

3.

Czy określone zagrożenie ogranicza daną silną stronę?

4.

Czy określone zagrożenie wzmacnia daną słabą stronę?

Tabela 38 Wyniki obliczeń dla analizy SWOT / TOWS. Zestawienie zbiorcze
Kombinacja

Suma
Suma
interakcji iloczynów

Mocne strony
[S]/ Szanse [O]
Mocne strony
[S]/ Zagrożenia
[T]
Słabe strony [W]/
Szanse [O]
Słabe strony [W]/
Zagrożenia [T]

Suma
Suma
Suma
Suma
interakcji iloczynów interakcji iloczynów

11

2,34

22

4,50

33

6,84

8

1,20

18

3,70

26

4,90

26

5,40

20

3,40

46

8,80

32

5,90

34

5,95

66

11,85

Źródło: opracowanie własne

Sumy interakcji oraz iloczynów w kolejnym kroku przeniesiono do tabeli uwzględniającej
cztery rodzaje strategii, jakie można podjąć na podstawie analizy: agresywna,
konserwatywna, konkurencyjna, defensywna.
Tabela 39 Macierz strategii dla obszaru zdegradowanego
Szanse

Zagrożenia

Strategia agresywna

Strategia konserwatywna

Liczba interakcji

Liczba interakcji

33

26

Ważona liczba interakcji

Ważona liczba interakcji

Mocne strony
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6,84

4,90

Strategia konkurencyjna

Strategia defensywna

Liczba interakcji

Liczba interakcji

46

66

Ważona liczba interakcji

Ważona liczba interakcji

8,80

11,85

Słabe strony

Źródło: opracowanie własne

W planowaniu działań rewitalizacyjnych przyjąć można strategię z poniższej listy:
agresywną, jeśli przeważają mocne strony i powiązane z nimi szanse; badany obszar
gminy wykorzystuje szanse dzięki posiadanym mocnym stronom, występuje dynamiczny
rozwój, należy pielęgnować mocne strony i wykorzystywać szanse,
konserwatywną, jeśli przeważają mocne strony i powiązane z nimi zagrożenia; obszar
skutecznie niweluje zagrożenia dzięki posiadanym mocnym stronom, nie pozwala to
jednak na dynamiczny rozwój, oczekuje się na poprawę warunków otoczenia,
konkurencyjną, jeśli przeważają słabe strony i powiązane z nimi szanse; obszar
funkcjonuje w przyjaznym otoczeniu, dlatego też mimo słabości pozwala to na dalsze
jego działanie, nie ma jednak możliwości wykorzystania szans, należy skupić się na
eliminacji słabych stron,
defensywną, jeśli przeważają słabe strony i powiązane z nimi są zagrożenia; obszar
jest w fazie przetrwania, nasilają się zjawiska negatywne społecznie.
Analizując tabelę powyżej dla badanego obszaru wynika, iż należy wybrać strategię
defensywną. Zidentyfikowana liczba interakcji to 66, a ważona ich liczba to 11,85. Analiza
wskazuje na wyraźną wielokrotną przewagę zagrożeń dla obszaru i jego słabych stron
w stosunku do pozostałych obszarów analizy (mocnych stron oraz szans).
Taki wynik analizy pokazuje, że funkcjonowanie obszaru odbywa się w niesprzyjającym
otoczeniu, a dodatkowo zagrożenia zewnętrzne są wzmacniane przez słabości wewnętrzne.
Należy, więc starać się minimalizować słabe strony i zagrożenia. Jest to bardzo trudne,
ponieważ obszar nie dysponuje mocnymi stronami, ani szansami, które mógłby wykorzystać.

IX. Wizja obszaru po rewitalizacji
Nadrzędnym celem podejmowanych działań – w perspektywie kilku najbliższych lat – jest
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poprawa jakości życia mieszkańców gminy Żabno, powstrzymanie degradacji terenów
znajdujących się w gorszym położeniu oraz przywrócenie miejscom wskazanym przez
lokalną społeczność jako obszar wymagający rewitalizacji ich pierwotnych – ważnych
z punktu widzenia lokalnego rozwoju – funkcji. Będzie się to odbywać poprzez szereg
mniejszych

i

większych

projektów,

zarówno

infrastrukturalnych,

jak

i

„miękkich”,

realizowanych w równej mierze przez samorząd i instytucje publiczne, jak i przez organizacje
pozarządowe oraz przedsiębiorców i innych ważnych „aktorów” rozwoju lokalnego.
Nadrzędną ideą przyświecającą tym działaniom i organizującą aktywność lokalnej
społeczności jest wyprowadzenie wskazanych obszarów ze stanu kryzysowego poprzez
usunięcie zjawisk, które spowodowały ich degradację. Cele, kierunki interwencji oraz
konkretne zadania rewitalizacyjne mają doprowadzić do przemiany zdegradowanych
terenów we wszystkich pięciu aspektach:


społecznym – poprzez zapobieganie patologiom społecznym – przestępczości,
marginalizacji, wykluczeniu, ale też przeciwdziałaniu zmianom demograficznym,
odbudowywaniu więzi społecznych i rodzinnych, wyrównywaniu szans rozwojowych
dzieci i dorosłych z mniejszych i peryferyjnych ośrodków w stosunku do osób
z

obszarów

lepiej

zurbanizowanych,

a

poprzez

to

lepiej

wyposażonych

w infrastrukturę o charakterze społecznym. Niezwykłą wagę przykłada się także
w tych procesach do rozwijania i wzmacniania trzeciego sektora, a poprzez
to budowania społeczeństwa obywatelskiego;


gospodarczym – poprzez stwarzanie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy,
rozpowszechnianie

aktywności

gospodarczej,

lokowanie

na

obszarach

zdegradowanych nowych przedsiębiorstw;


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



technicznym – poprzez dbałość o podstawową infrastrukturę techniczną – jako
elementu

zwiększającego

atrakcyjność

zamieszkania

i

w

pewnym

stopniu

ograniczającego odpływ ludności, a także jedno z najważniejszych czynników
lokalizacji przedsiębiorstw oraz poprawę stanu technicznego zarówno budynków
prywatnych, jak i komunalnych;


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

X. Cele i zadania GPR
W ramach prac nad GPR przyjęto podejście procesowe – od wielowątkowej diagnozy
w

obszarze

społeczno-gospodarczym

i

przestrzennym,

do

konkretnych

działań

zapewniających realizację przyjętych założeń. Prace uwzględniały szerokie konsultacje
z przedstawicielami środowisk, które będą docelowymi beneficjentami, jak również
podmiotami uczestniczącymi we wdrażaniu GPR.
Kluczowe założenia w zakresie efektów wdrażania niniejszego Programu, sformułowane
w oparciu o materiały zebrane w części diagnozującej, przekładają się na docelową wizję
obszaru rewitalizowanego. Dzięki wdrożeniu działań naprawczych objętych niniejszym
Programem, obszar poddany rewitalizacji cechowały będą następujące wyznaczniki:
1. spójność społeczno-gospodarcza obszaru oraz całej gminy,
2. dobrze rozwinięte mechanizmy społeczeństwa obywatelskiego i zachowanie
pozytywnych relacji między mieszkańcami,
3. sprawnie funkcjonująca i efektywnie współpracująca społeczność lokalna,
4. brak negatywnych stereotypów i utrwalony pozytywny wizerunek w odbiorze
lokalnym,
5. kwalifikacje mieszkańców umożliwiające zdobycie stabilnego zatrudnienia,
6. dostęp do trwałych i konkurencyjnych miejsc pracy,
7. efektywnie

działające mechanizmy przeciwdziałające ubóstwu i

wykluczeniu

społecznemu,
8. poczucie bezpieczeństwa i stabilności wśród mieszkańców, wysoka estetyka
i funkcjonalność przestrzeni publicznej.
Warunkiem brzegowym wdrożenia nakreślonej wizji jest realizacja kompleksowych działań
uwzględnionych w Gminnym Programie Rewitalizacji i w ich efekcie – neutralizacja
problemów koncentrujących się na wytyczonym obszarze rewitalizacji, co umożliwi
zachowanie

spójności

społecznej

gminy

i

stworzy

warunki

dla

długofalowego

i zrównoważonego rozwoju.

X.1 Cele i kierunki rewitalizacji
I.

Ożywienie

zintegrowane

społeczno-gospodarcze
działania

obejmujące

obszaru

aktywizację
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stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju aktywności gospodarczej, aktywne
przeciwdziałanie

ubóstwu

i

wykluczeniu

oraz

modernizację

i

rozbudowę

tkanki

infrastrukturalnej i mieszkaniowej.
Bezpośrednia realizacja założeń niniejszego GPR w obrębie każdego kierunku rozwoju
będzie odbywała się poprzez konkretne projekty, których lista będzie podlegała corocznemu
monitoringowi i aktualizacji. Co istotne, listy działań zawarte w niniejszym dokumencie nie
należy traktować jako zamkniętego katalogu, nawet w perspektywie krótkoterminowej –
kolejne działania mogą być dodawane do Programu na etapie jego okresowej aktualizacji.
Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż wpisanie konkretnego działania do Programu nie
jest równoznaczne z bezwzględnym zobowiązaniem do jego realizacji. W szczególności
dotyczy to działań uzależnionych od pozyskania zewnętrznego finansowania, którego
ewentualny brak może zagrozić terminowej realizacji przedsięwzięcia, bądź w ogóle
wykluczyć dane działanie z listy realizowanych projektów.
Poszczególne Priorytety Operacyjne nie powinny być rozpatrywane rozłącznie, gdyż mają
one charakter komplementarny i jedynie ich zintegrowana realizacja umożliwi osiągnięcie
Celu Strategicznego wyznaczonego dla obszarów podlegających rewitalizacji.
PO-I Poprawa warunków życia mieszkańców i wspieranie rozwoju społecznego
i gospodarczego poprzez ożywienie infrastrukturalne i urbanistyczne.
W ramach Priorytetu Operacyjnego PO-I zostały wyodrębnione następujące kierunki
działania:
Modernizacja infrastruktury technicznej,
Rewitalizacja substancji mieszkaniowej,
Odnowa urbanistyczna obszarów miejskich i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej,
Przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego,
Budowa i modernizacja infrastruktury sportowo- rekreacyjnej, kulturalnej i sakralnej,
Rewitalizacja terenów i obiektów przemysłowych,
Rozwiązania systemowo-infrastrukturalne dla poprawy jakości środowiska naturalnego.
PO-II Aktywizacja gospodarcza terenu rewitalizowanego.
W ramach Priorytetu Operacyjnego PO-II zostały wyodrębnione następujące kierunki
działania:
Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej,
Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez podnoszenie atrakcyjności
gospodarczej gminy,
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Podnoszenie atrakcyjności turystycznej gminy.
PO-III

Wyrównanie szans życiowych, przeciwdziałanie negatywnym procesom

społecznym oraz kształtowanie tożsamości mieszkańców.
W ramach Priorytetu Operacyjnego PO-III zostały wyodrębnione następujące kierunki
działania:
Wyrównywanie szans oraz neutralizowanie zjawisk dezintegracji społecznej
i emigracji mieszkańców,
Przeciwdziałanie patologiom, zjawiskom wykluczenia społecznego i ubożenia
mieszkańców,
Wzmacnianie postaw i inicjatyw prospołecznych,
Wykorzystanie i wzmocnienie istniejącego potencjału edukacyjnego,
Przeciwdziałanie zjawiskom bezrobocia i bierności zawodowej,
Wzmacnianie identyfikacji mieszkańców z gminą,
Wspieranie sektora organizacji pozarządowych,
Aktywizacja środowisk dziecięcych i młodzieżowych.

XI. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Projekty rewitalizacyjne mają swoją specyfikę wynikającą z tego, iż ich celem nadrzędnym
powinna być przede wszystkim poprawa sytuacji na obszarze rewitalizowanym. Poprzez
poprawę sytuacji rozumiemy w pierwszej kolejności korzyści, jakie odnoszą mieszkańcy
obszaru na którym, zgodnie z diagnozą w ramach GPR, koncentrują się zjawiska
kryzysowe na terenie gminy.
Pomysły na projekty rewitalizacyjne mogły zgłaszać wszystkie grupy - począwszy od
instytucji miejskich,

poprzez firmy,

organizacje pozarządowe,

grupy nieformalne,

na osobach prywatnych skończywszy. Pomysły musiały być jednak skonkretyzowane,
przemyślane i przygotowane do uwzględnienia w Gminnym Programie Rewitalizacji.
Aby zapewnić możliwość skutecznej analizy porównawczej zgłoszonych projektów
opracowano

zestaw

kryteriów

oceny

projektów

rewitalizacyjnych,

które

zostały

zamieszczone poniżej. Odrzucono projekty, które nie kwalifikowały się do ujęcia
w Gminnym Programie Rewitalizacji ze względu na brak wykonalności prawnej (np. ze
względu na ograniczenia w dysponowaniu gruntami) lub finansowej (zbyt wysokie koszty
lub koszty, które nie będą mogły zostać poniesione w horyzoncie czasowym objętym
niniejszym Programem).
Tabela 40 Kryteria oceny
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Obszar kryterium

Kryterium
Kompletność wstępnego opisu projektu
Gotowość projektu do realizacji
Wskazanie potencjalnych źródeł finansowania

Formalne

Zgłoszenie projektu przez podmiot / osobę go
realizującą
Wykonalność prawna i formalna projektu
Wykonalność techniczna projektu
Zgodność z celami GPR
Trwałość rezultatów projektu

Strategiczne

Zakres oddziaływania projektu na beneficjentów
obszaru rewitalizacji
Oddziaływanie projektu na sferę społeczną,
przestrzenna lub gospodarczą

Komplementarność

Ilość stron procesu rewitalizacji zaangażowanych w
przygotowanie projektu

Źródło: opracowanie własne

Na podstawie kryteriów projekty zostały przydzielone do trzech grup:
1.

Projekty kluczowe oraz projekty podstawowe, bez których proces rewitalizacji nie
będzie możliwy do przeprowadzenia, projekty przedyskutowane z interesariuszami,
które zostały wskazane do realizacji na obszarze rewitalizacji.

Postulaty projektów, dodatkowe przedsięwzięcia które zostaną przyjęte do realizacji po
uzupełnieniu kryteriów formalnych i merytorycznych w późniejszym okresie. Projekty, które
ze względu na zbyt niską ocenę nie zostały włączone do realizacji.
Poniżej przedstawiono projekty, których realizacja pozwoli na przezwyciężenie stanu
kryzysowego.
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Tabela 41 Lista i opis projektów głównych, realizowanych w ramach GPR
L.P

1.

Nazwa projektu

Rewitalizacja terenów
rekreacyjnych w
miejscowości Żabno.
Zagospodarowanie terenu
wraz z infrastrukturą
techniczna przy ul.
Stanisława Wyspiańskiego
na dz. nr 972, 1031, 1135 w
Żabnie, jako obiektu o
charakterze rekreacyjnym
dla potrzeb społeczności
lokalnej
(projekt kluczowy)

2.

Rewitalizacja terenów
rekreacyjnych w
miejscowości Żabno.
Przyrodniczo rekreacyjne
zagospodarowanie
zbiorników wodnych przy
ul. Św. Jana na dz. nr 904,

Zakres realizowanego zadania
Projekt rewitalizacji obejmuje:
1. Budowę pomostów spacerowych,
2. Budowę pergoli zacieniających na słupach o konstrukcji
murowanej oraz drewnianym rusztem zwieńczającym
3. Budowę betonowych schodów terenowych stanowiących także
siedziska dla publiczności sceny plenerowej
4. Wyposażenie placu zabaw
5. Wyposażenie siłowni plenerowej
6. Wykonanie altan
7. Wyposażenie w ławki, kosze, słupki oświetleniowe, latarnie
parkowe
8. Przebudowę ulicy Ogrodowej, w południowej części działki 972
9. Budowę ciągów pieszych oraz palcu pod scenę plenerową (alejek
parkowych oraz chodników przy ulicach)
10. Budowę parkingów
11. Przebudowę istniejących wjazdów na działki prywatne.
12. Budowę niewielkiego, parterowego i nie podpiwniczonego
budynku gospodarczego
13. Budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej
14. Przebudowę przyłączy infrastruktury technicznej (teletechnika,
elektryka)
15. Budowę instalacji oświetlenia parkowego, wraz z lokalizacją
słupów oświetlenia na dz. nr 972, a także punktów halogenowych
na poziomie terenu oraz słupków oświetleniowych
16. Wymianę opraw oświetleniowych na istniejących słupach
oświetlenia ulicznego przy ulicy Wyspiańskiego
17. Budowę instalacji oświetlenia ulicznego południowej części działki
972, przy ulicy Ogrodowej wraz z lokalizacją słupów oświetlenia
ulicznego (8m)
18. Uporządkowanie zieleni (częściowa wycinka drzew, nowe
nasadzenia)
Projekt rewitalizacji obejmuje:
1. Przebudowę drogi (północna część ul. Św. Jana - dz. 905 i 904)
2. Budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej
3. Umocnienie terenu wraz z budową placu rekreacyjnego o
nawierzchni z kostki betonowej pod planowane przeniesienie
kapliczki
4. Budowę pomostu
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Podmiot

Lokalizacja

realizujący

działań

Rezultaty

Główna sfera

Rezultat zostanie
zmierzony na
podstawie:

Urząd Miejski
w Żabnie

Urząd Miejski
w Żabnie

Żabno, ul.
Stanisława
Wyspiańskie
go
Nr. działki:
972, 1031,
1135

Żabno, ul.
Św. Jana
nr działki:
904, 605,
921/5,
11095, 1210

- liczby osób
korzystających ze
wspartej infrastruktury
- zwiększenie
powierzchni terenów
zieleni miejskiej

Przestrzenna,
społeczna
gospodarcza

- zwiększenie terenów
podnoszących
atrakcyjność turystyczną
gminy

Rezultat zostanie
zmierzony na
podstawie:
- liczby osób
korzystających ze
wspartej infrastruktury

Przestrzenna,
społeczna
gospodarcza
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605, 921/5, 11095, 1210 w
Żabnie.
(projekt kluczowy)

3

Odnowa Centrum wsi Łęg
Tarnowski poprzez
stworzenie rekreacyjnego
terenu wypoczynku –
zagospodarowanie terenów
przy stadionie i przedszkolu
w Łęgu Tarnowskim
(projekt kluczowy)

4.

Rewitalizacja bazy
oświatowej w Łęgu
Tarnowskim poprzez
rozbudowę i modernizację
Szkoły Podstawowej im.
Ojca Św. Jana Pawła II w

5. Budowę miejsc wypoczynku z ławkami (placyki o nawierzchni z
kostki betonowej)
6. Budowę mostku
7. Budowę parkingu
8. Budowę skateparku z wyposażeniem i ogrodzeniem
9. Wyposażenie terenu w elementy małej architektury: ławki, kosze,
latarnie parkowe
10. Oczyszczenie stawów z wydobyciem osadnika (ok. 1,5m) wraz z
wyprofilowaniem oskarpowania
11. Przebudowę infrastruktury technicznej (teletechnika, gaz,
elektryka)
12. Budowę instalacji oświetlenia parkowego, wraz z lokalizacją
słupów oświetlenia parkowego na dz. nr 904
13. Budowę instalacji oświetlenia terenu skateparku wraz z lokalizacją
słupów oświetlenia (8m) na dz. nr 904
14. Budowę instalacji oświetlenia ulicznego południowej części ulicy
Św. Jana wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego (8m) –
dz. nr 1095
15. Uporządkowanie zieleni (częściowa wycinka drzew, nowe
nasadzenia)
Projekt obejmuje:
1. Rozbiórkę istniejącej płyty boiska o nawierzchni asfaltowej.
2. Remont boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej
wraz z:
Wykonaniem piłkochwytów,
Ogrodzeniem wewnętrznym boiska,
Montażem trybuny systemowej dla 100 osób,
Montażem 4 lamp oświetleniowych typu „Orlik”
Wykonanie bieżni 90 m, o nawierzchni poliuretanowej.
3. Budowa amfiteatru.
4. Budowa wiaty grillowej.
5. Wykonanie placu oraz ciągów pieszych z kostki brukowej.
6. Wykonanie placu manewrowego i dwóch miejsc postojowych dla
autokarów.
7. Obiekty kubaturowe
8. Zadaszona scena plenerowa
9. Wiata grillowa
Projekt obejmuje:
1. Rozbudowa szkoły poprzez dobudowanie gabinetów dla
pedagoga, psychologa oraz logopedy i pokoju socjalnego dla
nich.
2. Rozbudowa
szkoły
poprzez
dobudowanie
świetlicy
środowiskowej dla dzieci i młodzieży , szatni, sanitariatów.
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- zwiększenie
powierzchni terenów
zieleni miejskiej
- zwiększenie terenów
podnoszących
atrakcyjność turystyczną
gminy

Urząd Miejski
w Żabnie

Urząd Miejski
w Żabnie

Łęg
Tarnowski,
nr działki:
783/6;
783/8;
784/1; 785/5

Łęg
Tarnowski,
ul. Witosa
140, nr
działki:
882/1;

Rezultat zostanie
zmierzony na
podstawie:
- liczby osób
korzystających ze
wspartej infrastruktury

Przestrzenna,
społeczna,
środowiskowa

- zwiększenie
powierzchni terenów
rekreacyjnych

Rezultat zostanie
zmierzony na
podstawie:
- liczby osób
korzystających ze

Przestrzenna,
społeczna,
gospodarcza

Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016 – 2022
Łęgu Tarnowskim z
przeznaczeniem na cele
społeczne.

3.
4.
5.

5..

Budowa Centrum
Kulturalnego z budową
zjazdu publicznego z drogi
gminnej wraz z budową i
przebudową niezbędnej
infrastruktury w
Niedomicach
(projekt kluczowy)

6.

Rewitalizacja Terenu
osiedla Spółdzielni
Mieszkaniowej w
Niedomicach – prace
remontowe i
termomodernizacyjne

Rozbudowa szkoły poprzez dobudowanie świetlicy dla osób
starszych wraz z zapleczem kuchennym.
Rozbudowa szkoły poprzez dobudowanie biblioteki wraz z
czytelnią i kawiarenką internetową.
Adaptacja przestrzeni zielonej na ścieżkę zdrowia oraz siłownię
zewnętrzną i wykonanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

882/2;
883/1; 883/2

Urząd Miejski
w Żabnie

Projekt obejmuje:
1. Docieplenie stropów w piwnicach w 18 budynkach,
2. Wymianę stolarki okiennej w piwnicach w 18 budynkach,
3. Termomodernizację 18 budynków,
4. Wymianę sieci i przyłączy c.o. zasilających osiedle (w 8
budynkach),
5. Remont sięgaczy odprowadzających wody opadowe od
budynków oraz kolektora zbiorczego tych wód (dotyczy 8
budynków),
6. Wykonanie izolacji fundamentów budynków (dotyczy 9
budynków),
7. Wykonanie opasek wokół budynków (dotyczy 9 budynków),
8. Remont klatek schodowych – Osiedle (dotyczy 31 klatek),
9. Remont dróg osiedlowych – Osiedle (dotyczy 8 budynków),
10. Budowa placu zabaw dla dzieci lub placu rekreacyjnego dla

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„CELULOZA”
w
Niedomicach
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- zwiększenie
powierzchni terenów
rekreacyjnych
- zwiększenie liczby
miejsc pracy
Rezultat zostanie
zmierzony na
podstawie:

Projekt obejmuje:
1. Budowę budynku Centrum Kulturalnego składający się z dwóch
głównych części przeznaczonych na cele kulturalne. Obie części
stanowią dwa niezależne człony funkcjonalne budynku z
odrębnymi wejściami, nieskomunikowane ze sobą w obrębie
budynku. W części kulturalnej A zlokalizowane są dwie wiodące
funkcje: edukacyjna z biblioteką i świetlicą profilaktyczną oraz
kulturowa jako sala imprez kulturalnych/spotkań z zapleczem
gastronomicznym. Centrum kulturalne część B przeznaczone jest
na rozwijanie pasji oraz organizację szkoleń i spotkań
edukacyjnych dla mieszkańców.
2. Budowę układu dróg dojazdowych obsługujących budynek – z
istniejącym przebudowanym zjazdem z ulicy Szkolnej oraz
nowoprojektowanym zjazdem z ulicy Szkolnej
3. Budowę miejsc parkingowych od strony elewacji bocznej
(wschodnio – północnej) układu dojść pieszych - chodników
wokół budynków
4. Budowa i przebudowa sieci, urządzeń i przyłączy infrastruktury
technicznej
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wspartej infrastruktury:

- liczby osób
korzystających ze
wspartej infrastruktury
Niedomice,
ul. Szkolna,
nr. działki
770/1,
769/7,
769/1, 760

- liczby zrealizowanych
usług
społecznych udzielonych
w budynku

Niedomice
Osiedle
Mieszkanio
we
„CELULOZA
”

Rezultat zostanie
zmierzony na
podstawie:

Przestrzenna,
społeczna

- liczby osób
zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem
społecznym
poszukujące pracy,
uczestniczące
w kształceniu lub
szkoleniu, zdobywające
kwalifikacje

- liczby osób
korzystających ze
wspartej infrastruktury

Przestrzenna,
społeczna
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seniorów 50 + – Osiedle B,
11. Wymianę ogrodzeń wokół budynków – (Osiedle dotyczy Nr 5, 6,
12, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 i 28 przy ulicy 1000-lecia),
12. Zazielenienie terenów na osiedlach,
13. Remont kapitalny dachu na budynku Nr 6 na Osiedlu.

7.

8.

9.

10.

Renowacja muru
otaczającego kościół p.w.
Ducha Świętego w Żabnie

Zaczaruj jesień życia

Zajęcia opiekuńczo –
wychowawcze dla dzieci 23 letnich nie objętych
wychowaniem
przedszkolnym w Łęgu
Tarnowskim i Żabnie

„Przedsiębiorcza kobieta” –
program aktywizacji
społecznej i zawodowej
kobiet na terenie osiedli
Łęg Tarnowski i Niedomice.

Renowacja skorodowanego muru z piaskowca otaczającego kościół
parafialny z uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych z
dziedzińca kościoła

Projekt obejmuje:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom starszym i
przeciwdziałanie stosowanym nadużyciom wobec nich
(pogadanki, wymiana doświadczeń)
2. Upowszechnianie form rekreacyjnych dla seniorów.
3. Spotkania integracyjne w tym międzypokoleniowa wymiana
doświadczeń.
4. Integracja na wyjeździe.
5. Upowszechnianie edukacji w zakresie nowych technologii,
języka obcego, edukacja w zakresie prowadzenia zdrowego
trybu życia, porad dietetyka, kosmetyczki, fryzjera itp.
Projekt obejmuje:
1. Dofinansowanie działalności placówek wychowawczych dla
dzieci w wieku 2-3 lat.
2. Opiekę dzienną dla dzieci
3. Organizację zajęć dla dzieci w wielki 2-3 lat
4. Przeznaczenie środków finansowych na remonty obiektów w
celu dostosowania ich do przyjęcia większej liczby
podopiecznych.
5. Zatrudnienie dodatkowych osób w celu opieki nad dziećmi.
Projekt obejmuje:
1. Organizację szkoleń dla kobiet chcących rozpocząć
działalność gospodarczą
2. Konkurs grantów dla osób biorących udział w szkoleniu w celu
rozpoczęcia działalności gospodarczej
3. Usługę doradczą w zakresie prowadzenia działalności
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Parafia p. w.
Ducha św. w
Żabnie

Ośrodek
Pomocy
Społecznej /
Gminne
Centrum
Kultury

Żabno
ul. Rynek 27

Rezultat zostanie
zmierzony na
podstawie:
- liczba osób
korzystających ze
wspartej infrastruktury

Przestrzenna,
społeczna

Rezultat zostanie
zmierzony na
podstawie:
Żabno
ul. Św. Jana
3a

Liczba osób objętych
projektem
Liczba spotkań w tym
warsztatowych i
edukacyjnych

Społeczna

Liczba wyjazdów
integracyjnych

Centrum Usług
Wspólnych

Gminne
Centrum
Kultury

Obszar wsi
Łęg
Tarnowski
oraz miasta
Żabno

Obszar wsi
Łęg
Tarnowski,
Niedomice
oraz Miasta
Żabno

Rezultat zostanie
zmierzony na
podstawie:
Liczba dzieci objętych
projektem
Liczba etatów utworzono
w wyniku realizacji

Społeczna,
gospodarcza

Rezultat zostanie
zmierzony na
podstawie:
Liczba spotkań w tym
szkoleń edukacyjnych
Liczba Kobiet
rozpoczynających
działalność gospodarczą

Społeczna,
gospodarcza
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11.

12.

Przebudowa, rozbudowa i
nadbudowa istniejących
dwóch budynków
mieszkalnych ze zmianą
sposobu użytkowania na
budynek mieszkalnictwa
zbiorowego- Dom
Pielgrzyma (wycieczkowy)wraz ze stołówką
(kawiarnia, restauracja).

Projekt obejmuje:
1. przebudowę , rozbudowę i nadbudowę istniejących dwóch
budynków mieszkalnych ze
zmiana sposobu użytkowania
na budynek mieszkalnictwa zbiorowego- Dom Pielgrzyma wraz
ze stołówka (kawiarnia, restauracja),
2. wykonanie wewnętrznej instalacji: wodociągowej,
kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania i
elektrycznej,
3. wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do studzienki
„S1”,
4. wykonanie 24 sztuk miejsc postojowych dla samochodów
osobowych z droga dojazdową i ekranem akustycznym.
5. uruchomienie i rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Modernizacja budynku
Przedszkola
Niepublicznego polegająca
na rozszerzeniu
działalności statutowej
Stowarzyszenia „W Dobrą
Stronę” Konary o Ośrodek
Dziennego Pobytu dla
Seniorów

Projekt obejmuje:
1. dobudowę segmentu budynku z pomieszczeniami dla
obsługi seniorów: świetlica, pokój relaksowy sanitariaty.
2. Przystosowanie istniejących pomieszczeń przedszkola
do realizacji wspólnej funkcji (modernizacja kuchni
remont instalacji c.o.),
3. modernizacja oświetlenia,
4. docieplenie budynku z nową elewacją,
5. wykonanie miejsc postojowych,
6.
zagospodarowanie ogrodu pod kątem rekreacyjnowypoczynkowym, remont ogrodzenia).

Prywatny
przedsiębiorca
:
Krzysztof
Kuczek, ul.
Wyspiańskieg
o 35 A, Żabno

Rezultat zostanie
zmierzony na
podstawie:
Żabno
ul.
Kilińskiego
nr. działki:
886 i 887

Stowarzyszeni
e „W Dobrą
Stronę”
Konary

Żabno, ul.
Wyspiańskie
go 63

Parafia
RzymskoKatolicka pod
wezwaniem
Oczyszczenia
Najświętszej
Maryi Panny w
Odporyszowie

Odporyszów
ul. Plac
Kościelny 1
nr. działki.
682

- liczba osób
korzystających ze
wspartej infrastruktury

Gospodarcza,
społeczna

- liczba osób
zatrudnionych w ramach
prowadzonej działalności:
Brak danych w karcie
projektu

Rezultat zostanie
zmierzony na
podstawie:
- liczby seniorów
biorących udział w
zajęciach:
Brak danych w karcie
projektu

Przestrzenna,
społeczna

Projekt obejmuje między innymi:

13.

Renowacja i ochrona przed
zagrożeniem obiektu
dziedzictwa kulturowego
wraz z otoczeniem Sanktuarium Matki Boskiej
w Odporyszowie

renowację polichromii w kościele, remont instalacji elektrycznej
wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku kościelnego,
kanalizacji opadowa, pokrycie istniejących w obrębie kościoła
betonowych schodów nawierzchnią kamienną, wykonanie w
kamieniu wejścia na teren kościelny, schodki i pochylnie dla
niepełnosprawnych,
wykonanie
nawierzchni
z
kostki
granitowej, wykonanie izolacji poziomej w miejscach
powstałych szerokich na murze zawilgoceń, wymiana pokrycia
muru z blachy powlekanej, malowanie muru farbą elewacyjną,
odbicie tynku ponad widoczne zawilgocenie, pomalowanie
ścian kościoła farbami konserwatorskimi elewacyjnymi
wysokiej klasy, renowacja istniejących w niszach elewacji
figurek kamiennych zgodnie ze sztuką konserwatorską wg
programu konserwatorskiego.

Źródło: opracowanie własne
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podstawie:
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korzystających ze
wspartej infrastruktury

Przestrzenna,
społeczna
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Planując działania, które uwzględnione zostały w Gminnym Programie Rewitalizacji, wzięto
pod uwagę ich komplementarność przejawiającą się zarówno w ujęciu tematycznym
(działania o charakterze społecznym, infrastrukturalnym i gospodarczym), jaki przestrzennym
(działania zlokalizowane na całym obszarze rewitalizacji). Należy podkreślić, iż wyłącznie
spójna i kompleksowa realizacja całości działań jest w stanie wygenerować pożądane efekty
i przyczynić się do osiągnięcia zakładanych celów. Podejście punktowe (skupienie działań na
niewielkim obszarze) lub fragmentaryczne pod względem zakresu (np. zawężenie działań do
projektów infrastrukturalnych) uniemożliwi osiągnięcie kluczowego celu Programu, jakim jest
neutralizacja problemów społecznych w granicach obszaru rewitalizacji i zapewnienie
zrównoważonego rozwoju gminy.
Charakterystyka

(zbiorczy

opis)

innych

uzupełniających

rodzajów

przedsięwzięć

rewitalizacyjnych:
1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających
bez zatrudnienia. W ramach tego działania wspierane będą projekty, których
zadaniem będzie podnoszenie umiejętności i kwalifikacji osób bezrobotnych.
Szczególny nacisk położony będzie na osoby powracające na rynek pracy, kobiety
i osoby długotrwale bezrobotne.
2. Promocja samozatrudnienia. Celem działania w tym obszarze będzie wsparcie
zaangażowania na rzecz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Wsparcie to może mieć formę doradztwa, szkoleń lub poprawy w dostępie do
finansowania dla małych i mikroprzedsiębiorstw.
3. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego
możliwe będzie dzięki takim działaniom jak: tworzenie nowych miejsc opieki
w jednostkach opieki nad dzieckiem do lat 3 lub rozwój już istniejących, tworzenie
i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych
w ustawie o opiece nad dziećmi obejmujące m.in. sprawowanie opieki przez nianię,
oraz sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego, pokrycie kosztów związanych
z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi dla osób znajdujących się
w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę
w dostępie do rynku pracy.
4. Wzmacnianie

potencjału

adaptacyjnego

przedsiębiorstw

poprzez

takie

działania jak zwiększanie inwestowania w kapitał ludzki w przedsiębiorstwach,
poprawę jakości i dostępności usług szkoleniowo-doradczych wspierających rozwój
przedsiębiorstw oraz wzmacnianie potencjału pracowników poprzez programy
profilaktyczne, podnoszenie kwalifikacji oraz wspieranie powracających do pracy.
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5. Program

aktywnej

integracji

osób

i grup

zagrożonych

wykluczeniem

społecznym.
Realizacja działania możliwa będzie między innymi dzięki: projektom kompleksowego
wsparcia na rzecz integracji osób, rodzin i grup wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji,
wsparciu

rehabilitacji

i

reintegracji

społeczno-zawodowej

osób

zagrożonych

ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów
działających na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej, programom integracji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych.
6. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych. Przewiduje się w tym obszarze
wsparcie działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich, działań
poprawiających dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
dla projektów poprawiających dostęp do narzędzi rozwijających usługi społeczne czy
zwiększające potencjał lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług
społecznych i zdrowotnych.
7. Rozwój ekonomii społecznej. To wsparcie dla projektów i inicjatyw w obszarze
działalności gospodarczej, które łączą cele społeczne i ekonomiczne. Istotą tego
sektora

są

tzw.

przedsiębiorstwa

społeczne,

których

zyski,

z

założenia,

są reinwestowane w cele społeczne lub we wspólnotę.
8. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oznacza zdobywanie lub uzupełnianie
wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.
W ramach pracy aktualnie wykonywanej przez pracownika lub takiej, która będzie
mogła mieć zastosowanie w przypadku, gdy planowany jest jego awans lub też
pracodawca zamierza zaproponować mu inne warunki pracy, np. pracę na innym
stanowisku, ze względu na zmianę profilu działalności firmy.
Włączenie kolejnych projektów w ramach tych obszarów tematycznych pozwoli na wsparcie
wyników uzyskanych w związku z realizacją projektów kluczowych i podstawowych.

X.1 Plan finansowy GPR
W tabelach poniżej zestawiono wartościowo projekty włączone do GPR oraz wskazano
źródła, z których zostanie sfinansowana ich realizacja. Projekty zaprezentowane
w niniejszym opracowaniu oraz ich szczegółowe opisy, przedstawione w tabeli powyżej
mają charakter indykatywny. Należy przez to rozumieć w ten sposób, iż dopuszczalne są
modyfikacje

dotyczące

zarówno

zakresu,

wartości

jak

i

terminu,

a

realizacja

poszczególnych zadań będzie uzależniona od bieżących możliwości finansowych
podmiotów i instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie.
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Tabela 42 Tabela finansowania
Wartość
L.P

Nazwa projektu

Podmiot

Lokalizacja

realizujący

działania

Realizacja

projektu (koszt
kwalifikowany),

Dofinansowanie

Źródła
finansowania

zł

1.

2.

Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno.
Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczna
przy ul. Stanisława Wyspiańskiego na dz. nr 972, 1031, 1135
w Żabnie, jako obiektu o charakterze rekreacyjnym dla
potrzeb społeczności lokalnej
Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno.
Przyrodniczo rekreacyjne zagospodarowanie zbiorników
wodnych przy ul. Św. Jana na dz. nr 904, 605, 921/5, 11095,
1210 w Żabnie.

Urząd Miejski w
Żabnie

Urząd Miejski w
Żabnie

3.

Odnowa Centrum wsi Łęg Tarnowski poprzez stworzenie
rekreacyjnego terenu wypoczynku – zagospodarowanie
terenów przy stadionie i przedszkolu w Łęgu Tarnowskim

Urząd Miejski w
Żabnie

4.

Rewitalizacja bazy oświatowej w Łęgu Tarnowskim poprzez
rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej im. Ojca Św.
Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim wraz z przebudową i
modernizacją boiska szkolnego oraz adaptacją budynku
dawnej szatni na świetlicę dla osób 60+

Urząd Miejski w
Żabnie

5.

Budowa Centrum Kulturalnego z budową zjazdu publicznego
z drogi gminnej wraz z budową i przebudową niezbędnej
infrastruktury w Niedomicach

6.

Rewitalizacja Terenu osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej w
Niedomicach – prace remontowe i termomodernizacyjne

7.

Renowacja muru otaczającego kościół p.w Ducha Świętego
w Żabnie

8.

Zaczaruj jesień życia

Żabno, ul.
Stanisława
Wyspiańskiego
dz. nr 972,
1031, 1135
Żabno, ul. Św.
Jana na dz. nr
904, 605, 921/5,
11095, 1210
Łęg Tarnowski,
działki nr: 783/6;
783/8; 784/1;
785/5
Łęg Tarnowski,
ul. Witosa 140,
działki nr:882/1;
882/2; 883/1;
883/2

2 775 000,00

2017-2019

2 700 000,00

2 025 000,00

2017-2019

2 501 956,82

1 538 967,61

2017 - 2020

3 500 000,00

2 625 000,00

Urząd Miejski w
Żabnie

Niedomice, ul.
Szkolna, dz.
770/1, 769/7,
769/1, 760

2017-2019

3 500 000,00

2 625 000,00

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„CELULOZA” w
Niedomicach

Niedomice
Osiedle
Mieszkaniowe
„CELULOZA”

2018-2019

2 500 000,00

1 875 000,00

Parafia p. w.
Ducha św. w
Żabnie

Żabno
ul. Rynek 27

2017-2020

450 000,00

337 500,00

2018 - 2020

140 000,00

105 000,00

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Żabno ul. Św.
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2017-2019

3 700 000,00

Jana 3 a

RPO WM
2014-2020
(działanie 11.2,
działanie 11.3)
RPO WM
2014-2020
(działanie 11.2,
działanie 11.3)
RPO WM
2014-2020
(działanie 11.2,
działanie 11.3)
RPO WM
2014-2020
(działanie 11.2,
działanie 11.3)
RPO WM
2014-2020
(działanie 11.2,
działanie 11.3,
działanie 11.4)
RPO WM
2014-2020
(działanie 11.2,
działanie 11.3,
działanie 11.4)
RPO WM
2014-2020
(działanie 11.2)
POKL działanie
2.8

Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016 – 2022
Obszar wsi Łęg
Tarnowski oraz
miasta Żabno
Obszar wsi Łęg
Tarnowski,
Niedomice oraz
Miasta Żabno

9.

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci 2-3 letnich nie
objętych wychowaniem przedszkolnym w Łęgu Tarnowskim

Centrum Usług
Wspólnych

10.

„Przedsiębiorcza kobieta” – program aktywizacji społecznej i
zawodowej kobiet na terenie osiedli Łęg Tarnowski i
Niedomice.

Gminne Centrum
Kultury

11.

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących dwóch
budynków mieszkalnych ze zmianą sposobu użytkowania na
budynek mieszkalnictwa zbiorowego- Dom Pielgrzyma
(wycieczkowy)- wraz ze stołówką (kawiarnia, restauracja).

Prywatny
przedsiębiorca:
Krzysztof
Kuczek, ul.
Wyspiańskiego
35 A, Żabno

Żabno
ul. Kilińskiego
nr. Działki: 886 i
887

Modernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego
polegająca na rozszerzeniu działalności statutowej
Stowarzyszenia „W Dobrą Stronę” Konary o Ośrodek
Dziennego Pobytu dla Seniorów

Stowarzyszenie
„W Dobrą
Stronę” Konary

Żabno, ul.
Wyspiańskiego
63

Parafia
RzymskoKatolicka pod
wezwaniem
Oczyszczenia
Najświętszej
Maryi Panny w
Odporyszowie

Odporyszów ul.
Plac Kościelny 1
nr. działki. 682

12.

13.

Renowacja i ochrona przed zagrożeniem obiektu
dziedzictwa kulturowego wraz z otoczeniem Sanktuarium Matki Boskiej
w Odporyszowie

Źródło: opracowanie własne
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2018 - 2020

500 000,00

425 000,00

2018 - 2019

400 000,00

340 000,00

POKL działanie
2.1
Projekt własny
Gminy
RPO WM

2017-2019

1 600 000,00

800 800,00

2014-2020
(działanie 11.2)
RPO WM

2017-2020

1 000 000,00

750 000,00

2014-2020
(działanie 11.2)

RPO WM
2017 - 2020

2 000 000,00

1 500 000,00

2014-2020
(działanie 11.2)
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Łączny nakład finansowy na lata 2016-2022 konieczny do realizacji założeń GRP wynosi ok.
19 921 957,82 zł. Będzie on sfinansowany w około 75% ze środków zewnętrznych (funduszy
europejskich) i w 25% ze środków budżetu Gminy Żabno oraz Realizatorów projektu.

XI. Nawiązania do dokumentów strategicznych
Niniejszy dokument jest ściśle powiązany zarówno z dokumentami strategicznymi
o charakterze nadrzędnym, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Jest on także
spójny z dokumentami lokalnymi o charakterze komplementarnym. Rewitalizacja rozumiana
jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych
częściach gminy, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia
ładu przestrzennego i do ożywienia gospodarczego. Rozwój gminy i wykorzystanie
tkwiącego w niej potencjału są nierozerwalnie związane z potrzebą rewitalizowania
obszarów zdegradowanych,

dotkniętych problemami społecznymi

i gospodarczymi.

W konsekwencji, zgodnie z zasadą spójności, priorytety zdefiniowane w Programie
Rewitalizacji Gminy Żabno są zbieżne z kluczowymi celami nakreślonymi w dokumentach
strategiczno-planistycznych o zasięgu ogólnokrajowym, regionalnym oraz lokalnym.

XII.1 Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne
konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo

społeczeństwo,

Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski,
poszczególnych obywateli i rodzin. 1)Obszar strategiczny - II. Konkurencyjna gospodarka. •
II.4. Rozwój kapitału ludzkiego. • II. 4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej. • II. 4.2.
Poprawa jakości kapitału ludzkiego. 2) Obszar strategiczny - III. Spójność społeczna
i terytorialna. • III.1. Integracja społeczna. • III.1.1. Zwiększenie aktywności osób
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. • III.1.2. Zmniejszenie ubóstwa
w grupach najbardziej nim zagrożonych • III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego
równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania
potencjałów regionalnych. • III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków regionalnych,
subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania potencjału obszarów wiejskich.
Podstawą Strategii Rozwoju Kraju 2020 jest stabilny rozwój. Celem jest wzmocnienie
i

wykorzystanie

społecznych,

gospodarczych

i

instytucjonalnych

potencjałów

dla

zapewnienia szybszego i zrównoważonego rozwoju kraju oraz poprawę jakości życia
ludności.
Strategia wskazuje na działania służące usuwaniu barier rozwojowych, zwłaszcza słabości
polskiej gospodarki, uwidocznionej przez kryzys gospodarczy, a także skupiającej się na
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istniejących potencjałach społeczno-gospodarczych i przestrzennych, które odpowiednio
wzmocnione i wykorzystane będą stymulowały rozwój.
Realizacja Programu Rewitalizacji Gminy Żabno, służy osiągnięciu spójności społecznej,
gospodarczej i przestrzennej.

XI.2 Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności - Długookresowa Strategia
Rozwoju Kraju
Dokumentem ten wskazuje zakres celów do osiągnięcia w perspektywie do 2030 roku., gdzie
nadrzędnym
wyrównywania

zadaniem
szans

jest

wspieranie

rozwojowych

najbardziej

obszarów

dynamicznych

słabszych,

w

obszarów

zakresie

oraz

prowadzonej

długookresowej polityki rozwoju, jest zapobieganie wzrastającym nierównością zarówno
między obszarami wiejskimi i miejskimi, pomiędzy wschodem a zachodem kraju, a także
poprzez coraz bardziej widoczne kontrasty jakości życia wewnątrz dużych miast/
miejscowości.
Programu Rewitalizacji Gminy Żabno wskazuje na potencjał obszarów słabszych poprzez ich
rozwój oraz kreowanie ich potencjałów, zatem wypełnia przesłanki wskazanego dokumentu.
Cel 8 - Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania
i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych.
1. Przeciwdziałanie narastaniu niekorzystnych zjawisk na obszarach problemowych, a więc
zdegradowanych blokowisk, terenów poprzemysłowych, powojskowych i po kolejowych,
a także innych obszarów, gdzie koncentrują się negatywne zjawiska społeczne.
Opracowanie programów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu na obszarach
problemowych. Lepsze dopasowanie systemu pomocy społecznej i pośrednictwa pracy do
specyfiki obszarów problemowych. Utworzenie instrumentów organizacyjnych i finansowych
wspierających proces rewitalizacji m.in. poprzez ustanowienie przepisów dotyczących
rewitalizacji, w szczególności nadanie temu procesowi statusu zadania publicznego, co
w efekcie umożliwi zlecanie zadań publicznych w zakresie rewitalizacji. Wspieranie
wykorzystania zasobów lokalnych (przyrodniczych, rolniczych, kulturowych) na obszarach
wiejskich oraz wspierania lokalnej przedsiębiorczości.

XI.3 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020
Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja
przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych.
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Rozwój miast powiatowych i innych miast o znaczeniu lokalnym (zatem także i Żabna oraz
miejscowości okolicznych), mających potencjał do przyciągania inwestycji poza rolnictwem
bądź wykorzystujących potencjał rolniczy otaczających obszarów, stymuluje rozwój
otoczenia.

Oprócz

wspierania

największych

ośrodków

miejskich

i

ich

obszarów

funkcjonalnych, stanowiących motory rozwoju kraju i poszczególnych regionów, konieczne
jest wzmacnianie potencjału do absorpcji i rozprzestrzeniania procesów rozwojowych przez
ośrodki subregionalne i mniejsze miasta, wykorzystując ich potencjał do specjalizacji
terytorialnej.
Cel III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków regionalnych, subregionalnych
i lokalnych oraz wzmacniania potencjału obszarów wiejskich
Prowadzone będą działania na rzecz rewitalizacji zdegradowanych oraz najuboższych
obszarów oraz wsparcia powiązań miasto-wieś. Silne i konkurencyjne miasta średnie i małe
powinny bowiem stanowić centra rozwoju obszarów wiejskich, przygranicznych, peryferyjnie
położonych w stosunku do miast, które pośredniczą w rozprzestrzenianiu się rozwoju z miast
głównych na dalsze obszary kraju.

XI.4 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
Cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju: Cel 2. Poprawa spójności
wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie integracji
funkcjonalnej,

tworzenie

warunków

dla

rozprzestrzeniania

się

czynników

rozwoju,

wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego
wszystkich terytoriów.
Problem: obszary degradacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej.
Utrata dotychczasowych funkcji społeczno-gospodarczych pełnionych przez miasta lub
sołectwa prowadzi do postępującej degradacji przejawiającej się niskim poziomem
przedsiębiorczości, bezrobociem, niską jakością infrastruktury, a także intensyfikacją
problemów społecznych związanych z depopulacją oraz często występującą koncentracją
patologii i ubóstwa.
Kierunki działań 2.3. Wspomaganie spójności w specyficznych obszarach problemowych
2.3.2. Restrukturyzacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
Działania

polityki

przestrzennej

w

odniesieniu

do

zdegradowanych

obszarów

zurbanizowanych mają na celu przywrócenie ich funkcji administracyjnych, społecznych
i

gospodarczych

oraz

stworzenie

warunków

sprzyjających

ich

powtórnemu

zagospodarowaniu dzięki skorelowanym interwencjom w sferze planowania przestrzennego,
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inwestycjom infrastrukturalnym oraz wsparciu zasobów ludzkich i przedsiębiorczości. Dla
prawidłowego prowadzenia działalności restrukturyzacyjnych i rewitalizacyjnych konieczne
jest wprowadzenie obowiązku zgodności programów restrukturyzacyjnych i rewitalizacyjnych
z regulacjami oraz dokumentami planistycznymi i regionalnymi.

XI.5 Umowa partnerstwa
Głównym celem jest zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności
społecznej i terytorialnej kraju oraz poprawa efektywności administracji publicznej. 1). Cel
Tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora
rolnego (w odniesieniu do EFRROW), finansowego, doradczego i szkoleniowego. 2). Cel
tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.
3). Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie
efektywnego gospodarowania zasobami. 4). Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego
i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. 5). Cel tematyczny 9.
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.
Programu Rewitalizacji Gminy Żabno wskazuje na poprawę spójności społecznej
i terytorialnej obszarów rekomendowanych do przeprowadzenia procesu rewitalizacji.

XI.6 Narodowy Plan Rewitalizacji
Głównym celem jest poprawa warunków rozwoju obszarów zdegradowanych w wymiarze
przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym. Realizacji tego celu służyć będzie
tworzenie korzystnych warunków dla prowadzenia rewitalizacji w Polsce i położenie nacisku
na holistyczne, zintegrowane podejście do prowadzenia takich działań.
Programu Rewitalizacji Gminy Żabno we wskazanych i rekomendowanych obszarów do
przeprowadzenia procesu rewitalizacji w powiązaniu z dokumentem jakim jest Narodowy
Plan Rewitalizacji.

XI.7 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020
Głównym celem jest efektywne wykorzystanie przez regiony specyficznych terytorialnie
potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia
i spójności terytorialnej w horyzoncie długookresowym. 1). Cel 1. Wspomaganie wzrostu
konkurencyjności regionów. 2). Cel 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie
marginalizacji obszarów problemowych. 3). Cel 3. Tworzenie warunków dla skutecznej,
efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie.
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Realizacja Programu Rewitalizacji Gminy Żabno,

służy jak

najpełniejszemu

oraz

najefektywniejszemu wykorzystywaniu unikalnych oraz charakterystycznych dla danego
obszaru potencjałów rozwojowych w celu osiągnięcia celów rozwoju kraju.
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej zidentyfikowano
następujące cele wobec skoncentrowanych problemów rozwojowych: Restrukturyzacja
i rewitalizacja obszarów gminy tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze.
Do najważniejszych zagadnień, które powinny być brane pod uwagę przy projektowaniu
i realizacji działań restrukturyzacyjnych i rewitalizacyjnych będą należały:


działania nakierowane na wsparcie jakości kapitału ludzkiego,



działania skierowane na modernizację struktury gospodarczej,



działania wspierające modernizację i rozwój obiektów użyteczności publicznej,



wsparcie kompleksowych programów rewitalizacyjnych.

XI.8 Strategia rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020
Głównym celem jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich,
poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników,
podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia
społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. 1). Cel 3.
Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Programu Rewitalizacji Gminy Żabno wskazuje na aktywizację lokalnej społeczności oraz
tworzenie korzystnych warunków dla przedsiębiorstw, pracowników.

XI.9 Strategia rozwoju kapitału Społecznego 2020
Głównym celem jest wspieranie procesów i inicjatyw, które wzmacniają wolę działania
obywateli na rzecz dobra wspólnego i przyczyniają się do wzmocnienia zaufania, jako
jednego z podstawowych komponentów życia społecznego, gospodarczego i kulturowego.
1). Cel 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego.
Programu

Rewitalizacji

Gminy

Żabno

kładzie

nacisk

na

budowanie

aktywnego

społeczeństwa obywatelskiego oraz poszerzania wiedzy na temat podejmowanych działań
oraz zachęcania do uczestnictwa w życiu społecznym Gminy.

Strona | 141

Id: 1D813591-8E23-47D0-982B-23A0E33EEC95. Podpisany

Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016 – 2022

XI.10 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego
Dokument stanowi realizację Strategii „Europa 2020” oraz Umowy Partnerstwa i jest jednym
z głównych zakładanych źródeł finansowania GPR.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego składa się z trzynastu osi
priorytetowych, gdzie każda posiada swój cel główny:
1) Gospodarka Wiedzy
Cel: „wzrost innowacyjności gospodarki regionalnej, wyrażający się głownie zwiększeniem
nakładów na działalność badawczo-rozwojową”;
2) Cyfrowa Małopolska
Cel:

„zwiększenie

poziomu

wykorzystania

technologii

informacyjno-komunikacyjnych

w procesie udostępniania zasobów i realizacji zadań publicznych”;
3) Przedsiębiorcza Małopolska
Cel: „budowanie i wzmacnianie pozycji konkurencyjnej sektora MSP”;
4) Regionalna Polityka Energetyczna
Cel: „stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego
aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego,
zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców regionu oraz poprawę jakości
ich życia, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska”;
5) Ochrona środowiska
Cel: „wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego regionu z zachowaniem zasad
równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów
naturalnych oraz minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego
zasoby”;
6) Dziedzictwo regionalne
Cel: „podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu w oparciu o zasoby dziedzictwa
regionalnego”;
7) Infrastruktura transportowa
Cel: „tworzenie nowoczesnego systemu transportowego efektywnie zaspokajającego
potrzeby rozwoju gospodarczego oraz adekwatnego do potrzeb mobilnego społeczeństwa,
poprzez rozwój infrastruktury transportowej sprzyjającej konkurencyjności gospodarczej
i spójności przestrzennej regionu, przyczyniającej się do ograniczenia negatywnego wpływu
na środowisko”;
8) Rynek Pracy
Cel: „szeroko rozumiane wsparcie zatrudnienia na regionalnym rynku Pracy”;
9) Region Spójny Społecznie
Strona | 142

Id: 1D813591-8E23-47D0-982B-23A0E33EEC95. Podpisany

Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016 – 2022

Cel: „wzrost spójności wewnątrz regionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym”;
10) Wiedza i kompetencje
Cel: „rozwój kapitału intelektualnego mieszkańców jako podstawa budowania silnej pozycji
regionu”;
11) Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
Cel: „ograniczenie problemów społecznych w miastach i na obszarach wiejskich” ;
12) Infrastruktura społeczna
Cel: „zwiększona dostępność do wybranych usług społecznych w zakresie ochrony zdrowia
i edukacji”;
13) Pomoc techniczna (EFS)
Cel: „zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.
W dokumencie tym zagadnienie rewitalizacji określa oś 11, która zakłada istnienie obszarów
zniszczonych czy też zaniedbanych, gdzie obserwowalne jest zjawisko wykluczenia
społecznego. W celu dokonania „uzdrowienia” takich terenów należy podjąć działania
zmierzające do rewitalizacji (odnowy/ odbudowy/ uatrakcyjnienia) takich obszarów w sferze
społecznej, gospodarczej, przestrzennej, dzięki opracowanym programom rewitalizacyjnym.
Wsparcie ma zostać udzielone z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki z obu funduszy
zapewnią wsparcie m.in. projektów miękkich, związanych ze społeczeństwem, ale też na
działania związane z gospodarką i przestrzenią.
Zapisy przedmiotowego dokumentu są niezwykle ważne dla opracowanego GPR
w kontekście starania się przez Gminę o uzyskanie dofinansowania w postaci środków
unijnych na działania, przedsięwzięcia rewitalizacyjne, dlatego też między dokumentami
występują liczne powiązania, że względu na charakter i wpływ RPO WM.
Opracowany przez Gminę Żabno Program Rewitalizacji służyć będzie odnowie oraz
odpowiedniemu

zagospodarowanie

zdegradowanych

terenów

gminnych

poprzez

przywrócenie im dotychczasowej funkcji albo też nadaniu im nowych funkcji, służących
uatrakcyjnieniu obszarów zniszczonych.

XI.11 Strategia Rozwoju Powiatu Tarnowskiego
Spójność dokumentu ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Tarnowskiego na lata
2011-2020 wyraża się w następujących elementach:
– Misji, którą jest: Powiat Tarnowskiego skutecznie i nowocześnie zarządza rozwojem,
efektywnie wykorzystuje wewnętrzne zasoby, potencjały oraz szanse rozwojowe, pobudza
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kapitał społeczny w celu zwiększenia konkurencyjności, poprawy spójności społecznej
i terytorialnej.
– Zgodnością z założeniami:
Celu strategicznego 1.1: Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności gospodarczej
powiatu.
Celu strategicznego I: Wzrost konkurencyjności gospodarczej i atrakcyjności inwestycyjnej
powiatu – w szczególności poprzez:


Łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa uwzględniająca zmiany na
rynku pracy,



Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorstw działających w obszarach około
i pozarolniczych

Celu strategicznego III: Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych – w szczególności
poprzez:


Poprawę poziomu bezpieczeństwa publicznego



Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych: rynku
pracy, aktywności, spędzania czasu wolnego, edukacyjnych, zdrowotnych,
rehabilitacyjnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych itp.



Realizacja spójnej, atrakcyjnej i dostępnej oferty spędzania czasu wolnego

Celu strategicznego IV: Poprawę stanu środowiska naturalnego – poprzez:


Ochronę powietrza

GPR w swoim zakresie wskazuje na konieczność podejmowania spójnych działań mających
na celu poprawę stanu na obszarze rewitalizacji. Mają one wymiar przestrzenny,
gospodarczy, społeczny, środowiskowy itp. Tym samym zaplanowane zadania są zgodne
z zapisami Strategii, zwłaszcza w zakresie poprawy konkurencyjności powiatu, wspierania
lokalnego rolnictwa, a także oferty przemysłu czasu wolnego i włączenia społecznego.

XI.12 Strategia Rozwoju Gminy
Strategia

jest

spójnie

powiązana

z

najważniejszymi

dokumentami

strategicznymi

i opracowaniami planistycznymi na poziomie lokalnym, powiatowym i regionalnym. Strategia
rozwoju nie ogranicza się tylko do zapisu zadań realizowanych bezpośrednio przez Gminę.
Proponuje

także

działania,

które

z

powodzeniem

mogą

być

realizowane

w ramach współpracy publiczno-prywatnej lub zlecane organizacjom pozarządowym.
Obydwa rozwiązania są coraz częściej stosowane przez samorządy, ponieważ umożliwiają
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realizację ustawowych zadań gminy bez nadmiernego obciążania budżetu. Część
zapisanych zadań to działania o charakterze jednorazowym, a część to przedsięwzięcia
stałe, wdrażane na bieżąco, których realizacja będzie miała duży wpływ na rozwój
gospodarczy i społeczny w najbliższych latach.
Każda strategia rozwoju powinna posiadać dwie cechy–elastyczność i ciągłość.
Oznacza to, że cele i zadania zawarte w strategii powinny być stale monitorowane
i weryfikowane w zależności od zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych oraz
zasobów gminy. To podstawowy element wdrażania strategii. Wprowadzanie zmian
w dokumencie strategii, jej regularna aktualizacja ma zapewnić ciągłość jej realizacji,
świadczyć, że strategia jest dokumentem „żywym”, co warunkuje osiągnięcie celów
przyjętych w trakcie jej tworzenia.
Realizacja tej wizji ma zostać osiągnięta poprzez realizację czterech głównych działań:
priorytety rozwojowe (strategiczne):
•Usługi publiczne (edukacja, czas wolny itp., jakość administracji )
•Infrastruktura i przestrzeń publiczna (warunki życia, transport zbiorowy, drogi, środowisko
naturalne, przyjazna, atrakcyjna, dostępna przestrzeń publiczna)
•Gospodarka (zatrudnienie, przedsiębiorczość, inwestorzy)
•Społeczność lokalna (kapitał społeczny, intelektualny).
Gminny Program Rewitalizacji wpisuje się w następujące pola strategiczne i operacyjne:
1) Cel strategiczny 1 Zwiększenie gospodarczej konkurencyjności Gminy Żabno
Zadanie: promowania i rozwijania przedsiębiorstw ekonomii społecznej
2) Cel strategiczny 2 Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni i oferty dla turystki weekendowej
Zadanie: planowania przestrzeni Gminy z uwzględnieniem inwestycji w infrastrukturę
turystyczną
Zadanie: tworzenia warunków pobytowych i oferty spędzania czasu dla seniorów
Zadanie: zwiększenia skali zagospodarowania turystycznego atrakcji Gminy
3) Cel strategiczny 3 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy
Zadanie: termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych
Zadanie: upowszechniania informacji i promowania wykorzystania odnawialnych źródeł
energii
Zadanie: porządkowania przestrzeni obszarów wiejskich i adaptowanie jej na funkcje
społeczne
Zadanie: poprawa jakości budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych
Zadanie: rekreacyjnego zagospodarowania wolnych terenów.
Analiza komplementarności ze Strategią Rozwoju Gminy Żabno na lata 2014-2020
przeprowadzoną na poziomie misji oraz celów strategicznych potwierdza zgodność obu
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dokumentów. GPR jest dokumentem w pełni wynikającym z zapisów Strategii i realizuje
znaczącą liczbę celów operacyjnych, jak i szczegółowych zadań wskazanych w dokumencie.

XI.13 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Żabno na lata 2015-2020
Powyższy dokument powstawał równolegle ze Strategią Rozwoju Gminy i stanowi jej
rozszerzenie, mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców, zwłaszcza
należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Nadrzędnym celem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 –2020
jest wyznaczenie kierunków polityki społecznej tak, aby stanowiły one podstawę programów
polepszających warunki funkcjonowania rodzin oraz programów wspierających grupy i osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym. Stanowi ona koncepcję działań pomocowych
pozwalającą podjąć wyzwania w przyszłości. Jej opracowanie stwarza możliwość
wykorzystania szans, monitorowania zagrożeń i przeciwdziałania ich skutkom. Przyjęto,
że wypracowanie strategii dla Gminy Żabno umożliwi osiągnięcie pełnego zintegrowania
działań poszczególnych instytucji, zwiększenie profesjonalnej pomocy socjalnej dla osób
zagrożonych wykluczeniem. Główny nacisk w strategii położony jest na działania kreujące
rozwój społeczny.
Strategia

rozwiązywania

problemów

społecznych

nawiązuje

do

dokumentów

Unii

Europejskiej traktujących o integracji społecznej, które jako cele nadrzędne zakładają
zapewnienie dostępu do pracy, zasobów, praw, dóbr i usług dla wszystkich, zapobieganie
ryzyku wykluczenia, pomoc najbardziej narażonym (wspieranie najsłabszych), mobilizowanie
wszystkich organizacji ze sfery polityki gospodarczej oraz życia społecznego.
Zapisy programu odnoszą się do następujących celów szczegółowych strategii:
1) Cel operacyjny 1.1 Skuteczne wspieranie rodzin w prawidłowym wypełniania funkcji
rodzinnej
Zadanie: Zapewnienie miejsc opieki nad dzieckiem do czasu rozpoczęcia nauki w szkole
Zadanie: Promowanie różnych form integracji oraz programów wspierających rodziny; w tym
w prawidłowym wypełnianiu ról wychowawczo-opiekuńczych.
2) Cel operacyjny 1.2 Przeciwdziałanie zjawiskom zagrażającym rodzinie
Zadanie: Udzielenie wsparcia (w tym materialnego) dzieciom i młodzieży z rodzin o trudnej
sytuacji materialnej i życiowej poprzez podejmowanie działań w celu zapewnienia większego
dostępu do edukacji, wypoczynku
Zadanie: Zapewnienie oraz stałe rozwijanie oferty placówek wsparcia dziennego i innych
placówek specjalistycznych zapewniających dzieciom w szczególności; pomoc w nauce,
opiekę i wychowanie.
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3) Cel

operacyjny

1.5

Przeciwdziałanie

zagrożeniom

wśród

dzieci

i

młodzieży

w szczególności poprzez organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
Zadanie: Zapewnienie oferty ogólnodostępnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
Zadanie: Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży
4) Cel operacyjny 2.1 Stworzenie sprawnego systemu wsparcia dla osób starszych
i niepełnosprawnych
Zadanie: Organizowanie wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, środowiskowego dla
osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, w tym dzieci poprzez min. Rozwój
specjalistycznych usług opiekuńczych.
Zadanie: Stworzenie warunków dla osób w wieku podeszłym umożliwiających im pełne
uczestnictwo w życiu społecznym gminy.
5) Cel operacyjny 2.2 Podnoszenie świadomości społeczeństwa o potrzebach i problemach
ludzi starszych i niepełnosprawnych
Zadanie: Wspieranie akcji promujących zdrowy styl życia oraz realizacja kampanii na rzecz
tworzenia warunków do rozwijania aktywności fizycznej i umysłowej osób w wieku
podeszłym.
6) Cel operacyjny 2.3 Stworzenie osobom niepełnosprawnym i starszym warunków do
aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej
Zadanie: Rozwijanie i promowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej dla osób starszych
i niepełnosprawnych.
7) Cel operacyjny 3.1 Prowadzenie działań aktywizacyjnych osób bezrobotne
Zadanie: Wspieranie działań i programów aktywizacji zawodowej, pokonywaniu bezradności
społecznej klientów pomocy społecznej.
Zadanie: Budowanie i wzmacnianie kompetencji oraz zachowań społecznych u osób i rodzin
z problem bezrobocia.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Żabno stanowi
rozwinięcie i dopełnienie celów społecznych zawartych w ramach realizacji GPR, ale przede
wszystkim ma na uwadze przeprowadzenie szeregu działań i interwencji społecznych,
dający efekt końcowy w postaci wydostania obszaru miasta i gminy z sytuacji kryzysowej
oraz minimalizację zagrożeń społecznych.

XI.15 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
Spójność GPR ze studium odnosi się do celu głównego, którym jest: powstrzymanie
stagnacji gospodarczej i bezrobocia oraz uruchomienie szerokich działań dla poprawy
koniunktury. Zmiany aktualnie niekorzystnego trendu należy dokonywać przy wykorzystaniu
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wszelkich dostępnych środków uwzględniając: lokalne tradycje, specyfikę regionu, warunki
naturalne oraz inicjatywy lokalnych podmiotów gospodarczych i obywateli.
Celów strategicznych, w tym:
Cel 1 - dotyczący konieczności zapewnienia mieszkańcom gminy odpowiednich standardów
w zakresie jakości życia, pozwalających mieszkańcom na realizację ich aspiracji i potrzeb,


Zapewnienie

atrakcyjnego

wizerunku

gminy

poprzez

zachowanie

tożsamości

kulturowej obszaru oraz utrzymanie otwartych przestrzeni o dużych walorach
krajobrazu przyrodniczo-kulturowego.


Podnoszenie standardów życia mieszkańców gminy w zakresie dostępności do usług
publicznych.



Zapewnienie odpowiednich warunków dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców
gminy oraz podnoszeniu standardów

Cel 2 - dotyczący rozwoju gospodarczego, wykorzystując szanse i mocne strony gminy,


Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju różnorodnych form działalności
gospodarczej

związanej

z

rolnictwem

oraz

gałęziami

okołorolniczymi

jak

i pozarolniczymi (przede wszystkim szeroko rozumiana sfera usług).


Wykształcenie i rozwój atrakcyjnego różnorodnego rynku usług związanych z turystyką
weekendową i agroturystyką.



Otwarcie na potrzeby mieszkaniowe ludności poszukującej zamieszkania w strefie
quasi – miejskiej.

Uzasadnienie: Ważnym elementem interwencji zaplanowanej w ramach GPR jest
rewitalizacja

układu

funkcjonalno-przestrzennego

wyznaczonych

obszarów.

Podjęte

działania zostały poddane analizie z punktu widzenia ich zgodności ze Studium, co zapewnia
ich adekwatność zarówno na poziomie celów, jak i szczegółowych zapisów.

XII. Analiza ryzyka
Celem analizy ryzyka jest zidentyfikowanie działań, które obniżą lub wyeliminują negatywny
wpływ ryzyka na proces rewitalizacji. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja, ocena
i monitorowanie poziomu ryzyka w sposób jakościowy i ilościowy. Dla prezentowanego GPR
głównymi ryzykami, które mogą wystąpić w ramach realizacji procesu rewitalizacji są:
1. Opóźnienia w realizacji poszczególnych projektów włączonych do Programu wynikające
z przyczyn zewnętrznych.
Trudności we współpracy ze stroną społeczną i gospodarczą procesu rewitalizacji (np. brak
formalnych podstaw, którymi dysponowałby zarządzający GPR, do egzekwowania
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obowiązków wynikających z zadań opisywanych w Gminnym Programie Rewitalizacji).
Zmiany prawne, które mogą wpływać na proces rewitalizacji i pociągać za sobą konieczność
zmian i uzupełnień w GPR.
Z uwagi na lokalny charakter Programu oraz szeroki konsensus, jaki udało się wypracować
podczas przygotowania niniejszego dokumentu oraz w okresie realizacji rewitalizacji
w poprzednich latach, przewiduje się niewielkie ryzyko w zakresie:


niepowodzenia procesu rewitalizacji w związku ze zmianą we władzach
lokalnych oraz opóźnień wynikających z procedur administracyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono działania zaradcze, które pozwolą na ograniczenie
prawdopodobieństwa realizacji ryzyk wyżej zidentyfikowanych.
Tabela 43 Działania zaradcze dla zdiagnozowanych ryzyk
Działanie zaradcze

Ryzyko

Przyjęcie realistycznego harmonogramu działań
uwzględniającego możliwość opóźnień na
poszczególnych etapach realizacji projektów.
Opóźnienia w realizacji poszczególnych
Bieżące i restrykcyjne nadzorowanie

projektów włączonych do GPR wynikające z

poszczególnych etapów realizacji projektów oraz

przyczyn zewnętrznych

przypisanych ich zasobów ludzkich i finansowych.
Szeroka promocja realizacji procesu rewitalizacji
oraz konsultacje planów i prac.
Analiza i prognoza jakości współpracy z
poszczególnymi grupami podmiotów
współpracujących. Identyfikacja potrzeb i
oczekiwań stron procesu rewitalizacji, tak
Trudności we współpracy ze stroną społeczną

by odpowiednio włączyć je w formułowanie

i gospodarczą procesu rewitalizacji

szczegółowych założeń projektów włączonych w
GPR. Dbałość o techniczną i jakościową stronę
bieżącej komunikacji z partnerami; język i kanał
komunikacji dostosowany do możliwości i potrzeb
partnerów.

Zmiany prawne

Bieżące monitorowanie zmian przepisów prawa
krajowego i wspólnotowego konsultacje ze
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specjalistami prawa i ekspertami w dziedzinach,
których dotyczy realizacja procesu rewitalizacji.
Źródło: opracowanie własne

XIV. Zarządzenie Programem Rewitalizacji Gminy
Istotnym wymogiem, stawianym dokumentom szczebla strategicznego, ale również
i operacyjnego, jest wewnętrzny system monitorowania i ewaluacji postępów we wdrażaniu
założonych celów. Proces ten ma zapewnić osiągnięcie stanu docelowego, jaki przyjęto
w części wdrożeniowej. Gromadzenie i interpretacja danych dotyczących GPR pozwoli na
bieżące korekty działań podmiotów go wdrażających w razie wystąpienia nieprawidłowości.
GPR podlegać będzie systemowi monitoringu i ewaluacji, który powiązany będzie
z systemem wdrażania. Osiągnięcie wyznaczonych w nim celów uwarunkowane jest ilością
i jakością informacji, których zakres i forma określona została procedurami monitoringowymi.
Pełny system monitorowania i ewaluacji powinien obejmować:
 monitoring, czyli podsystem zbierania i selekcjonowania informacji,
 ewaluację, czyli podsystem oceny i interpretacji zgromadzonego materiału.
Podstawowym

celem

funkcjonowania

podsystemu

monitoringu

jest

gromadzenie

i przetwarzanie informacji o stanie realizacji GPR. Raporty monitoringowe, przygotowywane
w oparciu o opisany model, będą stanowić narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji
przez Burmistrza w sprawach związanych z realizacją Programu.
Podstawowym celem funkcjonowania podsystemu ewaluacji jest systematyczne badanie
wartości lub cech Programu z punktu widzenia przyjętych kryteriów, po to by usprawnić jego
działanie, rozwój i lepsze zrozumienie.

XIV.1 System wdrażania Programu
Wdrażanie będzie się odbywać poprzez realizację konkretnych działań przyjmujących formę
projektów opisanych w części strategicznej niniejszego Programu. Istotnym elementem
każdego GPR jest szczegółowa alokacja środków, określenie celów, rezultatów i produktów
(logika interwencji). Celowe jest stworzenie wokół Programu korzystnego klimatu, dzięki
włączeniu w proces opracowania i realizacji projektów wszystkich stron procesu rewitalizacji
w tym przede wszystkim instytucji reprezentujących te środowiska. Szeroki horyzont,
tworzony przez szereg współdziałających instytucji i grup, przyczyni się wydatnie do sukcesu
Programu.
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Bezpośredni nadzór nad wdrażaniem Programu sprawować będzie Referat Administracyjno Gospodarczy. Będzie on realizował następujące zadania:


przyjmowanie i wstępna weryfikacja wniosków od podmiotów zgłaszających udział
w programie oraz planowanie kolejnych działań w ramach programu,



monitorowanie realizacji projektów pod kątem ich zgodności z założeniami i celami
określonymi w programie,



weryfikacja założeń programu i jego ewentualna aktualizacja na podstawie
gromadzonych materiałów, dokumentów i oceny przeprowadzonych działań,



prowadzenie działań informacyjnych, konsultacji społecznych i publikacja informacji
na temat realizacji programu,



koordynacja prac związanych z wdrażaniem Programu.

Za realizację poszczególnych projektów odpowiedzialne będą podmioty wskazane w tabeli
31 i 32 niniejszego dokumentu. W przypadku projektów własnych Gminy Żabno,
przygotowanie i wdrożenie projektu spoczywać będzie na pracownikach właściwych komórek
organizacyjnych Urzędu Miejskiego. Ponadto, w kompetencjach referatu właściwego ds.
rewitalizacji

leżeć

będzie

gromadzenie

sprawozdań

(raportów

monitoringowych)

przygotowywanych przez podmioty realizujące projekty.
Referat przekazywać będzie Burmistrzowi zbiorcze sprawozdanie z realizacji Programu wraz
z ewentualnym

wnioskiem o konieczności aktualizacji dokumentu. Na podstawie

otrzymywanych danych, Burmistrz będzie przedstawiał Radzie, w cyklach dwuletnich,
informację o stopniu realizacji GPR. W przypadku konieczności dokonania aktualizacji GPR,
Burmistrz powoła zespół ds. aktualizacji Programu przy udziale partnerów społecznych
i gospodarczych, w tym w szczególności podmiotów odpowiedzialnych za realizację
poszczególnych przedsięwzięć w ramach GPR. Aktualizacja Programu przyjmowana będzie
poprzez podjęcie stosownej uchwały Rady Miejskiej. Zatwierdzony dokument, a także
kolejne sprawozdania i ewentualne aktualizacje, zostaną umieszczone na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego.

XIV.2 Monitoring oraz raportowanie realizacji Programu
Istotą monitoringu jest gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie informacji przydatnych
w zarządzaniu rewitalizacją i wdrażaniu Programu. Głównymi obszarami monitorowania
i ewaluacji Programu będzie realizacja działań i projektów uwzględnionych w ramach
niniejszego Programu oraz przełożenie uzyskanych wyników na osiąganie przyjętych celów.
Ze względu na długi horyzont czasowy objęty dokumentem, GPR stanowi dokument otwarty,
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co oznacza, iż poddawany będzie systematycznej, okresowej analizie i ocenie oraz będzie
w razie potrzeby aktualizowany w zakresie dostosowania do zmieniających się
uwarunkowań. Analiza, ocena i aktualizacja programu odbywać się będzie w oparciu
o zasadę współpracy z zainteresowanymi partnerami uczestniczącymi w Programie.
Komórką odpowiedzialną za prowadzenie monitoringu będzie Referat Administracyjno –
Gospodarczy. Jego głównym zadaniem będzie pozyskiwanie niezbędnych danych
monitoringowych od podmiotów realizujących poszczególne przedsięwzięcia w ramach
Programu, a następnie przetwarzanie ich i przygotowywanie raportu o stanie realizacji
Programu. W cyklu dwuletnim zwoływane będzie spotkanie robocze powołanego przez
Burmistrza Komitetu ds. Rewitalizacji podczas którego – na podstawie przygotowanych
raportów z realizacji Programu – weryfikowane i analizowane będą wszystkie aspekty
związane z wdrażaniem GPR, zgodnie z poniższą tabelą.
Tabela 44 Etapy monitoringu i ewaluacji
Etap

Zbieranie danych i
informacji

Przygotowanie
raportu zbiorczego

Zadanie

Wyniki procedury

Podmiot realizujący

Przygotowanie i
przekazanie danych o
projektach

Opracowany raport
monitoringowy z
realizacji
poszczególnych
projektów z okresu 2
lat.

Podmioty realizujące
poszczególne projekty

Zbiorczy raport z
okresu dwóch 2 lat.

Referat właściwy ds.
rewitalizacji

1. Uporządkowanie,
przetworzenie i analiza
danych oraz ich
archiwizacja
2. Zestawienie
otrzymanych danych w
raporcie zbiorczym

1. Ocena porównawcza
osiągniętych wyników z
założeniami
Ocena wyników

2. Ocena rozbieżności
pomiędzy założeniami
a rezultatami
3. Poszukiwanie i
określenie przyczyn
zaistniałej sytuacji

Informacja o stopniu
realizacji

Zapoznanie się z
oceną wyników
monitoringu

Określenie stopnia
wykonania przyjętych
zapisów Programu. W
przypadku stwierdzenia
znacznych
rozbieżności
przygotowanie
propozycji działań
naprawczych, wraz z
ewentualnym
wnioskiem o
konieczności
aktualizacji dokumentu.
Akceptacja raportu
wraz z ewentualnym
uruchomieniem
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Powołany przez
Burmistrza Żabna
Komitet ds.
Rewitalizacji

Burmistrz Żabna /
Komitet ds.
Rewitalizacji

Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016 – 2022
procedur aktualizującej
Programu
(Komitet ds.
Rewitalizacji)
Źródło: opracowanie własne

Rysunek 23 Proces monitoringu i ewaluacji

Źródło: opracowanie własne

XIV.3 Ewaluacja realizacji Programu
W szerokim aspekcie ewaluacja dotyczy realizacji Programu oraz jej wpływu na życie
gospodarcze gminy. Ewaluacja musi także odpowiadać na pytanie, w jakim stopniu Program
rozwiązuje realne problemy gminy i jego mieszkańców.
W wąskim aspekcie ewaluacja koncentruje się na realizacji poszczególnych elementów
Programu, przy czym kryteriami oceny zapisów GPR są:


Wskaźniki realizacji celów i projektów (tabela 34)



rozwiązywanie problemów (wyzwań przyjętych w rozdziale IX. Cele i zdania GPR)

Poniżej zebrano wskaźniki rekomendowane do monitorowania realizacji GPR.
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Tabela 45 Wskaźniki rekomendowane
Kierunek działania

Modernizacja
infrastruktury
technicznej Rewitalizacja
substancji
mieszkaniowej
Odnowa urbanistyczna
obszarów miejskich i
uatrakcyjnienie
przestrzeni publicznej
Przebudowa i
modernizacja układu
komunikacyjnego
Budowa i modernizacja
infrastruktury sportowo
rekreacyjnej, kulturalnej i
sakralnej
Działania prowadzące do
zachowania dziedzictwa
kulturowego i
historycznego
Rozwiązania systemowe
-infrastrukturalne dla
poprawy jakości
środowiska naturalnego

Projekt

Cel projektu

Wskaźnik produktu

Rewitalizacja terenów rekreacyjnych
w miejscowości Żabno.
Zagospodarowanie terenu wraz z
infrastrukturą techniczna przy ul.
Stanisława Wyspiańskiego na dz. nr
972, 1031, 1135 w Żabnie, jako
obiektu o charakterze rekreacyjnym
dla potrzeb społeczności lokalnej

- liczby osób
korzystających ze
wspartej infrastruktury
- zwiększenie
powierzchni terenów
zieleni miejskiej

Rewitalizacja terenów rekreacyjnych
w miejscowości Żabno. Przyrodniczo
rekreacyjne zagospodarowanie
zbiorników wodnych przy ul. Św.
Jana na dz. nr 904, 605, 921/5,
11095, 1210 w Żabnie.

- liczby osób
korzystających ze
wspartej infrastruktury
- zwiększenie
powierzchni terenów
zieleni miejskiej

Modernizacja infrastruktury
Poprawa warunków życia
Odnowa terenów zielonych

Odnowa Centrum wsi Łęg Tarnowski
poprzez stworzenie rekreacyjnego
terenu wypoczynku –
zagospodarowanie terenów przy
stadionie i przedszkolu w Łęgu
Tarnowskim
(projekt kluczowy)
Rewitalizacja bazy oświatowej w
Łęgu Tarnowskim poprzez
rozbudowę i modernizację Szkoły
Podstawowej im. Ojca Św. Jana
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- liczby osób
korzystających ze
wspartej infrastruktury
- zwiększenie
powierzchni terenów
rekreacyjnych
- liczby osób
korzystających ze
wspartej infrastruktury:
- zwiększenie

Źródło
pomiaru

Raport
monitoringowy
z realizacji
zadania ujętego
w Programie
Rewitalizacji
Gminy
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Pawła II w Łęgu Tarnowskim z
przeznaczeniem na cele społeczne.

Budowa Centrum Kulturalnego z
budową zjazdu publicznego z drogi
gminnej wraz z budową i przebudową
niezbędnej infrastruktury w
Niedomicach
(projekt kluczowy)

Renowacja i ochrona przed zagrożeniem
obiektu dziedzictwa kulturowego wraz z
otoczeniem - Sanktuarium Matki Boskiej
w Odporyszowie

Rewitalizacja Terenu osiedla
Spółdzielni Mieszkaniowej w
Niedomicach – prace remontowe i
termomodernizacyjne
Renowacja muru otaczającego
kościół p.w. Ducha Świętego w
Żabnie

- liczby osób
korzystających ze
wspartej infrastruktury
- liczba osób
korzystających ze wspartej
infrastruktury
- liczba osób
korzystających ze wspartej
infrastruktury
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powierzchni terenów
rekreacyjnych
- zwiększenie liczby miejsc
pracy
- liczby osób
korzystających ze
wspartej infrastruktury
- liczby zrealizowanych
usług
społecznych udzielonych w
budynku
- liczby osób
zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym
poszukujące pracy,
uczestniczące
w kształceniu lub
szkoleniu, zdobywające
kwalifikacje

Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016 – 2022

Tworzenie warunków
infrastrukturalnosystemowych
sprzyjających nowym
inwestycjom
Poprawa sytuacji na
lokalnym rynku pracy
poprzez podnoszenie
atrakcyjności
gospodarczej
Aktywna promocja
gminy skierowana na
przyciągnięcie
inwestorów
Podnoszenie
atrakcyjności
turystycznej miasta

Rewitalizacja terenów rekreacyjnych
w miejscowości Żabno.
Zagospodarowanie terenu wraz z
infrastrukturą techniczna przy ul.
Stanisława Wyspiańskiego na dz. nr
972, 1031, 1135 w Żabnie, jako
obiektu o charakterze rekreacyjnym
dla potrzeb społeczności lokalnej
Rewitalizacja terenów rekreacyjnych
w miejscowości Żabno. Przyrodniczo
rekreacyjne zagospodarowanie
zbiorników wodnych przy ul. Św.
Jana na dz. nr 904, 605, 921/5,
11095, 1210 w Żabnie.
„Przedsiębiorcza kobieta” – program
aktywizacji społecznej i zawodowej
kobiet na terenie osiedli Łęg
Tarnowski i Niedomice, Żabno
Przebudowa, rozbudowa i
nadbudowa istniejących dwóch
budynków mieszkalnych ze zmianą
sposobu użytkowania na budynek
mieszkalnictwa zbiorowego- Dom
Pielgrzyma (wycieczkowy)- wraz ze
stołówką (kawiarnia, restauracja).

- zwiększenie terenów
podnoszących atrakcyjność
turystyczną gminy

Aktywizacja społeczna osób
zagrożonych
wykluczeniem/wykluczonych
społecznym
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- zwiększenie terenów
podnoszących atrakcyjność
turystyczną gminy

-liczba Kobiet rozpoczynających
działalność gospodarczą
- liczba osób
korzystających ze wspartej
infrastruktury
- liczba osób
zatrudnionych w ramach
prowadzonej działalności

Raport
monitoringowy
z realizacji
zadania ujętego
w Programie
Rewitalizacji
Gminy
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Wyrównywanie szans
oraz neutralizowanie
zjawisk dezintegracji
społecznej i emigracji
mieszkańców
Przeciwdziałanie
patologiom, zjawiskom
wykluczenia
społecznego i ubożenia
mieszkańców
Wzmacnianie postaw i
inicjatyw
prospołecznych
Wykorzystanie i
wzmocnienie
istniejącego potencjału
edukacyjnego
Przeciwdziałanie
zjawiskom bezrobocia i
bierności zawodowej
Wzmacnianie
identyfikacji
mieszkańców z miastem
Wspieranie sektora
organizacji
pozarządowych
Aktywizacja
środowisk dziecięcych i
młodzieżowych

Zaczaruj jesień życia

- liczba spotkań w tym
warsztatowych i edukacyjnych
- liczba wyjazdów integracyjnych

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
dla dzieci 2-3 letnich nie objętych
wychowaniem przedszkolnym w Łęgu
Tarnowskim

- liczba inicjatyw
skierowanych do dzieci

Modernizacja budynku Przedszkola
Niepublicznego polegająca na
rozszerzeniu działalności statutowej
Stowarzyszenia „W Dobrą Stronę”
Konary o Ośrodek Dziennego Pobytu
dla Seniorów

Tożsamość lokalna
Aktywizacja osób
bezrobotnych
Aktywizacja osób starszych
Przeciwdziałania patologiom

Budowa Centrum Kulturalnego z
budową zjazdu publicznego z drogi
gminnej wraz z budową i przebudową
niezbędnej infrastruktury w
Niedomicach

Źródło: opracowanie własne
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- liczby seniorów
biorących udział w
zajęciach

- liczby osób
zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym
poszukujące pracy,
uczestniczące
w kształceniu lub
szkoleniu, zdobywające
kwalifikacje

Raport
monitoringowy
z realizacji
zadania ujętego
w Programie
Rewitalizacji
Gminy
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W obszarze wpływu Programu na rewitalizację wyznaczonych obszarów gminy ewaluacja
musi uwzględnić następujące aspekty:


poprawę jakości życia mieszkańców, poprawę warunków mieszkaniowych, poprawę
jakości środowiska,



poprawę struktury społecznej,



zwiększenie dostępności miejsc pracy,



poprawę poziomu wykształcenia mieszkańców,



poprawę wyposażenia w infrastrukturę społeczną i kulturalną.

Przewiduje się przeprowadzenie ewaluacji śródokresowej (po roku 2018 i na zakończenie
realizacji Programu). Sposób jej przeprowadzenia będzie analogiczny jak procedura
monitoringu.
W

proces

ewaluacji

zostaną

włączeni

przedstawiciele

środowisk:

gospodarczego,

pozarządowego oraz mieszkańcy.

XIV.4 Raporty
Podstawowym dokumentem w procesie monitoringu jest raport monitoringowy z realizacji
GPR.
Dokument ten będzie powstawał w oparciu o dane uzyskane na temat realizacji
poszczególnych działań i projektów, uzyskiwane w formie raportu monitoringowego.
Odpowiedzialnym za raportowanie będzie Referat Gospodarczo - Administracyjny.
W cyklach dwuletnich będzie on przygotowywał raport o stanie realizacji Programu
przekazywany Burmistrzowi Żabna. Raport ten, poprzez odpowiednie wskaźniki, wskazywać
będzie stan realizacji Programu. Będzie to podstawa do podejmowania ewentualnych
działań korygujących. Raport monitoringowy z realizacji Programu sporządzany będzie
w cyklach dwuletnich, w terminie do końca kwietnia roku następującego po okresie będącym
przedmiotem monitorowania (przy założeniu, iż w terminie do końca lutego następowało
będzie zebranie kart raportu monitoringowego dla poszczególnych projektów). Zasadniczym
okresem monitorowania jest rok kalendarzowy.
Raporty monitoringowe podlegają opiniowaniu przez Burmistrza i powołany przez niego
Komitet ds. Rewitalizacji, a następnie zostają zatwierdzone przez Radę Miejską. Na
podstawie informacji zawartych w raportach Burmistrz Żabna podejmie działanie mające na
celu usunięcie ewentualnych nieprawidłowości. Raporty monitoringowe stanowią ponadto
podstawę do wszelkich prac aktualizujących GPR, w tym także przedłużających okres jego
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obowiązywania

na

kolejne

lata.

W

razie

wydłużenia

obowiązywania

Programu

analogicznemu wydłużeniu ulegnie okres sporządzania raportów monitoringowych.

XIV.5 Polityka promocji GPR
Dla procesu wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji bardzo istotna jest ścisła
współpraca wszystkich stron procesu rewitalizacji, tj. referatów i jednostek organizacyjnych
Urzędu Miejskiego, wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie obszaru wsparcia,
podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych, a także mieszkańców.
Zasadniczym celem polityki promocji, jest rozwój zaangażowania społeczności lokalnej
w proces rewitalizacji, jej udziału w decyzjach oraz odpowiedzialności za powodzenie
realizacji programu. Prawidłowo realizowana polityka promocji Programu Rewitalizacji
powinna:


wyjaśniać mieszkańcom korzyści płynących z procesu rewitalizacji,



udostępniać stronom rewitalizacji i partnerom informacje o celach i problemach
rewitalizacji,



pobudzać partnerów programu do wyrażania własnych opinii,



zachęcać

do

przedstawiania

własnych

projektów,

które

mogłyby

być

współfinansowane ze środków unijnych po wcześniejszym włączeniu ich do
Gminnego Programu Rewitalizacji.
W związku z powyższym, konieczne jest systematyczne przekazywanie informacji
o podejmowanych działaniach i osiąganych rezultatach. Podstawowe obszary, wokół których
będzie koncertować się promocja to komunikacja dwustronna i współpraca władz gminy ze
społecznościami

lokalnymi

(obszarów

objętych

rewitalizacją).

Założenie

to

będzie

realizowane poprzez następujące działania: informowanie o postępach we wdrażaniu
Programu

– mieszkańcy będą mieli możliwość uzyskania informacji o aktualnym stanie

Gminnego Programu Rewitalizacji bezpośrednio w Urzędzie Miejskim poprzez strony
internetowe www.żabno.pl, na których zamieszczane będą na bieżąco najbardziej aktualne
informacje związane z wdrażaniem GPR, udostępnianie zainteresowanym mediom lokalnym
informacji o wdrażanych projektach, publikacja na stronie internetowej www.żabno.pl
okresowych sprawozdań z wdrażania Programu Rewitalizacji lub - jeśli będą niezbędne wprowadzanych zmian i aktualizacji.
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XIV.6 Partnerstwo – zasady współpracy pomiędzy sektorem publicznym,
społecznym i gospodarczym
Wdrażanie projektów rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach gminy Żabno nie ma
szans powodzenia bez udanej współpracy pomiędzy sektorem społecznym, gospodarczym
i publicznym. W związku z tym określenie zasad i sposobów współuczestnictwa wszystkich
interesariuszy jest kluczowym elementem osiągnięcia zgodności podejmowanych działań
z potrzebami i oczekiwaniami społeczności lokalnej, ograniczenia występowania konfliktów
oraz kosztów ich rozwiązywania,

a także podstawą

wzmacniania społeczeństwa

obywatelskiego. Współpraca międzysektorowa w realizacji zapisów Gminnego Programu
Rewitalizacji odbywać się będzie w trzech zintegrowanych wymiarach:
1. merytorycznym

–

poprzez

wspólne

podejmowanie

decyzji,

rozwiązywanie

problemów;
2. organizacyjnym – polegającym na angażowaniu specyficznych i unikalnych
zasobów oraz kompetencji charakterystycznych dla danego sektora i wzajemnym ich
uzupełnianiu podczas realizacji wspólnych projektów;
3. finansowym – opierającym się na współudziale finansowym wszystkich partnerów
poprzez zapewnienie wkładu własnego w realizację określonych przedsięwzięć
i wykorzystanie koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego.
Partnerstwo trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego opiera się na
podstawowych zasadach stanowiących fundament wspólnych działań: respektowanie
własnych potrzeb, możliwości i dążenie do osiągnięcia kompromisu, przejrzystość
podejmowanych działań, otwarty dialog z mieszkańcami.
Rola partnerskiej współpracy w procesie rewitalizacji obszarów objętych kryzysem jest
szczególnie istotna zarówno z punktu widzenia społecznej użyteczności Programu,
jak i wymogów stawianych przez Unię Europejską. W tym celu już na etapie konstruowania
Programu ogromną rolę – zarówno opiniotwórczą, jak i ważnego kreatora zdarzeń
w Programie, a także niezwykle istotny element uspołecznienia i promocji samego
Programu, przypisano Komitetowi Rewitalizacji składającemu się z przedstawicieli gminy,
jednostek gminnych, lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych,
partnerów społecznych i mieszkańców obszaru zdegradowanego.
Kluczowe było rozpoczęcie formowania Komitetu Rewitalizacji już w trakcie prac nad
opracowywaniem Gminnego Programu Rewitalizacji , aby włączyć ciało doradcze w proces
przygotowawczy. Wydaje się, iż tak silne umocowanie w procesie realizacji Programu
czynnika społecznego i niezależnego gwarantuje wypracowanie spójnego i wspólnego
sposobu działania ponad jednostkowymi celami partnerów procesu (władz lokalnych,
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beneficjentów Programu, podmiotów włączanych) i da rzeczywisty impuls do rozwoju
terenów rewitalizowanych i w konsekwencji całe gminy.
Ponadto dla pełniejszego zrealizowania zasad partnerstwa planuje się także wykorzystać
następujące instrumenty:


Uwzględniona zostanie w bieżącej pracy Urzędu Miejskiego potrzeba koordynacji
działań programowych i planistycznych, dostosowanych do zapisów Programu
Rewitalizacji, co bezpośrednio łączy się z możliwością wykorzystywania Programu do
poszerzania bazy inwestycji publicznych oraz do włączania partnerów społecznych
w system finansowania i realizacji gminnych inwestycji;



Wykorzystanie stron internetowych gminy m.in. do: public relations Gminnego Programu
Rewitalizacji

z

informowaniem

o

warunkach

włączenia

się

do

Programu

z nowymi działaniami i projektami (aktualizacja Programu), informowania o możliwości
pozyskania środków na projekty związane z celami rewitalizacji.


Inicjowanie i organizowanie dyskusji publicznej, związanej z istotnymi fazami procesu
rewitalizacji, bądź zmianami mogącymi wpłynąć na jego realizację z udziałem:
przedstawicieli władz, regionu, instytucji uczestniczących w realizacji polityki regionalnej,
Operatora, Komitetu Rewitalizacji i innych zainteresowanych partnerów społecznogospodarczych (przedstawicieli organizacji pozarządowych, nauki, kultury, biznesu,
samorządów zawodowych, itp.).

XIV.7 Instrumenty wsparcia beneficjentów działań rewitalizacyjnych oraz
instrumenty włączające społeczność lokalną
Poza działaniami informacyjnymi (wymienione w rozdziale Promocja i informacja) warto
wykorzystywać narzędzia, których celem jest wsparcie beneficjentów Gminnego Programu
Rewitalizacji:


Szkolenia i seminaria dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu
Rewitalizacji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, na temat m.in.:
możliwości udziału w Programie (aktualizacji), zarządzania projektami, monitorowania
realizacji projektów, zasad finansowania projektów;



Nadzór i wparcie (organizacyjne, doradcze, techniczne) Beneficjentów Zewnętrznych
Programu Rewitalizacji przy wypełnianiu obowiązków promocyjnych, związanych
z

unijnym

źródłem

finansowania,

takich

jak

przygotowywanie,

zgodnie

z obowiązującymi zasadami.
Natomiast wśród działań skierowanych do społeczności lokalnej można wykorzystać
następujące instrumenty:
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festyny, święta ulicy/sołectwa;



warsztaty dot. przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz wspólnego podejmowania
nowych



aktywności realizowane z uwzględnieniem technik partycypacyjnych (np. narada
obywatelska, spacery badawcze, kawiarnia obywatelska);



lekcje w szkołach poświęcone rozwojowi społeczno-gospodarczemu i rewitalizacji;



uroczystości związane z zakończeniem realizacji projektów.

XIV.8 Instrumenty wsparcia beneficjentów działań rewitalizacyjnych oraz
instrumenty włączające społeczność lokalną
Niezbędnym elementem zarządzania procesem rewitalizacji jest uwzględnianie w nim
udziału społecznego nie tylko na etapie planowania i wdrażania, ale także w momencie
oceny efektów wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Konieczne jest podsumowanie
efektów procesu rewitalizacji oraz prognozę ich trwałości oraz efektów synergicznych
i mnożnikowych. Ten etap, z tego względu, że ostatni, jest często pomijany, jednak nie
można do tego dopuszczać. Celem oceny końcowej nie jest bowiem tylko zweryfikowanie,
czy cele rewitalizacji zostały w pełni osiągnięte, czy też nie. Celem jest również ocena
trwałości osiągniętego stanu, w tym przede wszystkim trwałości dalszego rozwoju społecznogospodarczego obszaru rewitalizacji. Celem jest także podjęcie decyzji o ewentualnym
przedłużeniu działań rewitalizacyjnych oraz ich zaprojektowanie. Przeprowadzenie tego
etapu nie jest możliwe bez udziału mieszkańców.
Ocena Programu powinna obejmować diagnozę czynników społecznych, gospodarczych,
przestrzenno-funkcjonalnych i techniczno-środowiskowych obszaru rewitalizacji opartą na
wskaźnikach oraz opinie mieszkańców. Partycypacja społeczna na etapie oceny rewitalizacji
uwzględnia aktywny udział mieszkańców poprzez uczestnictwo w pracach Komitetu
Rewitalizacji oraz w szerokich konsultacjach społecznych.
Formy i narzędzia aktywnego włączenia mieszkańców w ocenę efektów Gminnego
Programu Rewitalizacji wykorzystywanie na końcowym etapie:


badania sondażowe na temat oceny procesów rewitalizacji,



ankiety z wykorzystaniem mediów społecznościowych: sondy na stronie www,



badania fokusowe dot. jakości życia na obszarze rewitalizacji,



debata z władzami publicznymi na temat rewitalizacji,



analiza postrzegania zmian przez mieszkańców na obszarze rewitalizacji,



debaty publiczne,



warsztaty sektorowe,
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festyny, święta miejscowości połączone z prezentacją efektów rewitalizacji,



konkursy,



spacery rewitalizacyjne,



warsztaty z mieszkańcami

Opisywane instrumenty powinny każdorazowo być dostosowane do lokalnych warunków
oraz możliwości działania. Dla partycypacji społecznej w rewitalizacji ważne są przy tym
umiejętności osób animujących proces oraz ich otwartość na współpracę z mieszkańcami
i ich organizacjami. Bez owej otwartości i pełnej gotowości do współpracy – instrumenty
partycypacji nie będę spełniał swej roli.

XV. Załączniki
1. Karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego zgłaszanego do projektu: Gminny Program
Rewitalizacji Gminy Żabno.
Podstawowe dane o wnioskodawcy i przedsięwzięciu
1

2

3

4

Nazwa projektu
(zwięzła i trafnie
określająca
charakter
przedsięwzięcia)
Wnioskodawca
(nazwa, dane
teleadresowe)
Osoba wskazana
do kontaktu
(dodatkowo e-mail,
tel., funkcja)
Partnerzy projektu
(nazwa, dane
teleadresowe)

5
Miejsce realizacji
(adres, obszar
miasta, ulica, nr
działki, itp.)
6

Szacunkowe
koszty projektu

7

Okres realizacji

Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno.
Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczna przy ul.
Stanisława Wyspiańskiego na dz. nr 972, 1031, 1135 w Żabnie, jako
obiektu o charakterze rekreacyjnym dla potrzeb społeczności
lokalnej
Gmina Żabno

Andrzej Bartik
abartik@zabno.pl

nd
Obszar Rewitalizacji (OR):
Żabno, działki nr 972, 1031, 1135
Poza OR:
w przypadku miejsca realizacji położonego poza OR proszę
wskazać jakie działania w ramach projektu będą oddziaływać na
OR:
a. Koszt całkowity brutto w zł: 3 700 000,00
b. Planowany udział własny Wnioskodawcy kwotowo:
- wkład finansowy: 925 000,00
- wkład rzeczowy/praca własna: nd
c. źródła współfinansowania z szacunkowym określeniem kwotowym
lub % wsparcia:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR): 2 775 000,00
- Europejski Fundusz Społeczny (EFS): nd
d. inne
2017-2019
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8

projektu
Opis problemu, na rozwiązanie którego ukierunkowane jest przedsięwzięcie:
Obecnie teren objęty projektem, nie jest zagospodarowany. Większą jego część stanowi
łąka, koszona kilka razy w ciągu sezonu. Na granicy działki 972 i 1135 zlokalizowana jest
przydrożna kapliczka, otoczona grupą drzew iglastych. Równolegle do północnej granicy
opracowania przebiega linia rowu melioracyjnego, który prowadzi wody opadowe.
Wzdłuż południowej krawędzi terenu wytyczona została ulica Ogrodowa. Obecnie
funkcjonuje w postaci drogi gruntowej, jedynie we wschodniej i zachodniej części o
wzmocnionej podbudowie. Połączenie ul. Ogrodowej i Wyspiańskiego realizowane jest za
pośrednictwem krótkiego sięgacza (ok. 50 mb) o nawierzchni mineralnej.
Działki nr 1031 oraz 1135 to ulice lokalne: Błonie i Wyspiańskiego. Obydwie posiadają
nawierzchnię bitumiczną. Ruch pieszy w ciągu obydwu ulic odbywa się poboczami, a w
części ul. Wyspiańskiego częściowo także nowo wybudowanym chodnikiem. W celu
uatrakcyjnienia tego obszaru którego efektem będzie stworzenie miejsca wypoczynku i
rekreacji dla mieszkańców miasta niezbędnym jest dokonanie stosowanych działań
polegających na zagospodarowaniu terenów zielonych oraz stworzenia na tym obszarze,
przyjaznego dla mieszkańców i turystów obszaru parku oraz infrastruktury towarzyszącej.
Obszar ten stanie się miejscem spotkań oraz spacerów. Obecnie na terenie tej części
miasta nie znajduje się podobny obszar, gdzie osoby młode, starsze oraz całe rodziny
mogłyby spędzać wolny czas na łonie natury.
Podstawowym założeniem w skali ogólnej, przyjętym podczas procesu projektowego, było
opracowanie koncepcji parku o charakterze rekreacyjnym, dostosowanym do skali
niezbędnej lokalnej społeczności, o niskich kosztach utrzymania. Istotnym kryterium było
także utrzymanie ciągłości funkcji retencyjnej istniejącego systemu melioracyjnego terenu,
jak również zachowanie bioróżnorodności zbiorowisk roślinnych. Ważnym czynnikiem
kształtującym projekt, stało się także stworzenie lokalnej dominanty krajobrazowej, która
definiuje układ przestrzenny założenia, a także uporządkowanie i poszerzenie układu
komunikacyjnego w terenie.
W skali szczegółowej przyjęte rozwiązania projektowe nawiązują do twórczości patrona
ulicy - Stanisława Wyspiańskiego. Właściwe efekty uzyskano poprzez prowadzenie
miękkich linii oraz właściwy dobór i kolorystykę poszczególnych elementów koncepcji,
zarówno w warstwie materiału roślinnego, jak i elementów architektonicznych..

Cele i zakres zgłaszanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
9

Cele projektu
(każdy projekt musi
przyczyniać się do
osiągnięcia co
najmniej 2 rodzajów
celów, w tym
zawsze celu
społecznego albo
być
komplementarnym
do innego
konkretnego
projektu
zgłaszanego do
GPR przez tego
samego lub innego
wnioskodawcę.
W tym wypadku
prosimy o
wypełnienie pkt. 10

Ogólny:
Realizacja celu inwestycyjnego mająca za zadanie rewitalizację
obszaru poprzez utworzenie nowych terenów publicznych i
udostępnienie ich mieszkańcom.
Społeczny:
Utworzenie nowych terenów o ogólnodostępnym charakterze w celu
umożliwienia mieszkańcom spędzenia wolnego czasu, podjęcia
aktywności fizycznej oraz integracji ludności lokalnej.
Gospodarczy:
Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości w celu
zwiększenia liczby turystów odwiedzających miejscowość i region co
przyczyni się do wzrostu zapotrzebowania na usługi z tym związane
oraz utworzenia nowych miejsc pracy.
Przestrzenny:
Wprowadzenie nowej kompozycji ukształtowania przestrzeni
publicznie dostępnej.
Uporządkowanie części terenu miasta wraz z nadaniem mu nowej
formy architektonicznej spójnej z otoczeniem.
Wprowadzenie nowych form małej architektury.
Środowiskowy:
Zwiększenie obszaru terenów zielonych dostępnych w centrum
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10

11

12

miasta o charakterze publicznym.
Czy projekt jest komplementarny (uzupełniający) do projektu (lub projektów)
zrealizowanego, realizowanego lub planowanego do realizacji współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
TAK (proszę podać nazwę tego projektu)
1. Projekt będzie uzupełnieniem dla
realizacji działania prowadzonego w
ramach projektu: Zaczaruj jesień życia
NIE
2. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla
dzieci 2-3 letnich nie objętych
wychowaniem przedszkolnym w Łęgu
Tarnowskim i Żabnie
Krótka charakterystyka działań w ramach przedsięwzięcia (działania te mają służyć
osiągnięciu celów podanych w punkcie 9):
Działania dotyczące zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą
techniczną przy ul. Stanisława Wyspiańskiego na dz. nr 972, 1031, 1135 w Żabnie, jako
obiektu o charakterze rekreacyjnym dla potrzeb społeczności lokalnej.” Projekt zakłada:
- Budowę pomostów spacerowych, o wysokości około 1,5 nad poziomem terenu i o
długości 12 m każdy
- Budowę ściany osłonowej od długości 11 m i wysokości 2,2 m
- Budowę pergoli zacieniających na słupach o konstrukcji murowanej oraz drewnianym
rusztem zwieńczającym
- Budowę betonowych schodów terenowych stanowiących także siedziska dla
publiczności sceny plenerowej
- Wyposażenie placu zabaw
- Wyposażenie siłowni plenerowej
- Wykonanie altan wiklinowych na bazie nasadzeń wierzbowych
- Usypanie ziemnego kopca rekreacyjno – widokowego o wysokości 6,0 m i spadku
zboczy maksymalnie 20 stopni
- Budowę muru oporowego o maksymalnej wysokości 2,2 m we wschodnim zboczu kopca
widokowego
- Budowę furtki wejściowej na teren szkolnego ogródka uprawowego
- Wyposażenie w ławki, kosze, słupki oświetleniowe, latarnie parkowe
- Przebudowę ulicy Ogrodowej, w południowej części działki 972
- Budowę ciągów pieszych oraz palcu pod scenę plenerową (alejek parkowych oraz
chodników przy ulicach)
- Budowę parkingów
- Przebudowę istniejących wjazdów na działki prywatne.
- Budowę niewielkiego, parterowego i nie podpiwniczonego budynku gospodarczego
- Budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej
- Przebudowę przyłączy infrastruktury technicznej (teletechnika, elektryka)
- Budowę instalacji oświetlenia parkowego, wraz z lokalizacją słupów oświetlenia na dz.
nr 972, a także punktów halogenowych na poziomie terenu oraz słupków
oświetleniowych
- Wymianę opraw oświetleniowych na istniejących słupach oświetlenia ulicznego przy ulicy
Wyspiańskiego
- Budowę instalacji oświetlenia ulicznego południowej części działki 972, przy ulicy
Ogrodowej wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego (8m)
- Uporządkowanie zieleni (częściowa wycinka drzew, nowe nasadzenia)
Na jakim etapie jest przygotowanie projektu: koncepcja, gromadzenie wymaganej
dokumentacji (uzgodnienia, pozwolenia itp.), realizacja
gromadzenie wymaganej dokumentacji

13

Czy Wnioskodawca będzie ubiegać się o dofinansowanie z osi priorytetowej 11,
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działanie 11.2 lub 11.4 RPO WM na lata 2014-2020?
TAK
14
15

NIE

Czy w przypadku niepozyskania środków UE projekt może być realizowany?
TAK
NIE
Spodziewane efekty przedsięwzięcia: rzeczowe, społeczne, gospodarcze (krótki opis
KONKRETNYCH, mierzalnych elementów/zjawisk, które powstaną w wyniku realizacji):
wskaźniki efektów społecznych (np. liczba os. ubogich, niepełnosprawnych objętych
wsparciem, liczba os. przeszkolonych, liczba zrealizowanych szkoleń, wydarzeń itp.):
- wzrost liczby osób korzystających ze nowej infrastruktury: 3000 / rok
wskaźniki efektów przestrzennych (np. liczba budynków poddanych
renowacji/remontowi/przebudowie, liczba budynków przebudowanych na cele edukacyjnospołeczne, powierzchnia utworzonych/zrewaloryzowanych obiektów zieleni miejskiej itp.):
- zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej: 2,5 ha
wskaźniki efektów gospodarczych (np. liczba nowych miejsc pracy, liczba nowych
przedsiębiorstw/nowych punktów usługowych na obszarze rewitalizacji, liczba nowych
lokalnych projektów biznesowych typu targi, festyny, liczba budynków przebudowanych na
cele biznesowe itp.):
- zwiększenie terenów podnoszących atrakcyjność turystyczną gminy: 2,5 ha

16

Ostateczna grupa odbiorców (beneficjentów) przedsięwzięcia1:
Mieszkańcy Gminy w tym zwłaszcza obszaru objętego rewitalizacją, turyści, ewentualni
przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną lub obsługującą ruch turystyczny.

1
Interesariusze procesu rewitalizacji (mieszkańcy OR/miejscowości/osiedla/ulicy, wspólnoty
mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe,
grupy społeczne: niepełnosprawni, os. uzależnione, wykluczone społecznie, rodziny wielodzietne, dzieci i
młodzież, seniorzy, samotne matki itp.), którzy odniosą bezpośrednie lub pośrednie korzyści z realizacji
przedsięwzięcia.
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Podstawowe dane o wnioskodawcy i przedsięwzięciu
Nazwa projektu
(zwięzła i trafnie
określająca charakter
przedsięwzięcia)
Wnioskodawca
(nazwa, dane
teleadresowe)

Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno.
Przyrodniczo rekreacyjne zagospodarowanie zbiorników wodnych przy
ul. Św. Jana na dz. nr 904, 605, 921/5, 11095, 1210 w Żabnie.

3

Osoba wskazana do
kontaktu (dodatkowo
e-mail, tel., funkcja)

W przypadku gdy projekt realizowany będzie w partnerstwie
Andrzej Bartik
abartik@zabno.pl

4

Partnerzy projektu
(nazwa, dane
teleadresowe)

nd

5

Miejsce realizacji
(adres, obszar miasta,
ulica, nr działki, itp.)

6

Szacunkowe koszty
projektu

1

2

Gmina Żabno

Obszar Rewitalizacji (OR):
Żabno działki nr 904, 605, 921/5, 11095, 1210
Poza OR:
w przypadku miejsca realizacji położonego poza OR proszę wskazać
jakie działania w ramach projektu będą oddziaływać na OR:
a. Koszt całkowity brutto w zł: 2 700 000,00
b. Planowany udział własny Wnioskodawcy kwotowo:
- wkład finansowy: 675 000,00
- wkład rzeczowy/praca własna: nd
c. źródła współfinansowania z szacunkowym określeniem kwotowym lub
% wsparcia:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR): 2 025 000,00
- Europejski Fundusz Społeczny (EFS): nd
d. inne

7

8

Okres realizacji
2017-2019
projektu
Opis problemu, na rozwiązanie którego ukierunkowane jest przedsięwzięcie:
Obszar przy ulicy św. Jana w Żabnie sąsiaduje ze stadionem miejskim, zakładami przemysłowymi
oraz z domami mieszkalnymi. Jest to obszar o powierzchni ok. 1,6 ha, który został naturalnie
podzielony na trzy części: całkowicie wysuszoną część pokrytą roślinnością trawiastą, obszar
lekko podmokły z wyższą roślinnością łąkową oraz część podmokła pokryta trzciną wodną. Objęte
badaniami zbiorniki wodne w Żabnie zostały w dużej części zasypane materiałami pozostałymi po
remontach dróg. Przez wiele lat wprowadzane były do nich ścieki i inne zanieczyszczenia.
Wpadały do nich wody powierzchniowe z pobliskich pól, co wiąże się z przedostaniem się do
stawów pestycydów i nawozów. W pobliżu znajdują się czynne zakłady przemysłowe. Wszystkie
te czynniki mogły mieć duży wpływ na zanieczyszczenie osadu dennego zbiorników. Przez wiele
lat blisko obszaru opracowania prowadziły działalność zakłady produkujące elementy i
podzespoły elektroniczne. Wzdłuż północnej granicy obszaru znajduje się droga
w średnim stanie, zbyt wąska jak na warunki miejskie, o rozmytych granicach. Do połowy długości
drogi dobiega chodnik, który również nie jest w zbyt dobrym stanie. Przy głównej ulicy św. Jana
brakuje chodnika, piesi poruszają się wzdłuż parkingu, co może być niebezpieczne zarówno dla
nich, jak i prowadzących pojazdy. Na terenie opracowania znajduje się kilkanaście słupów
telekomunikacyjnych. W południowo zachodniej części znajduje się nowo wybudowany parking
oraz strefa wypoczynku z ciekawymi roślinami i małą architekturą.
Podstawową funkcją założenia jest stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w otoczeniu zieleni
i wody. Wszystkie zaplanowane zabiegi i urządzenia służą temu, aby odwiedzający mieli kontakt z
czystą naturą, aby czuli się komfortowo i swobodnie. Projekt stworzony został z myślą o ludziach
w każdym wieku. Szacunek do zieleni stał się nadrzędnym celem. Priorytetem było, aby
uszanować środowisko i nie naruszyć istniejącej zieleni. Stworzenie tego miejsca ma na celu
zaproszenie ludzi do kontaktu z przyrodą
i aktywnego spędzenia czasu wolnego. Wykorzystanie zdrowych materiałów nie będzie
oddziaływało szkodliwie na środowisko oraz ludzi. Wszystkie elementy projektu spełniają
określoną funkcję. Komunikacja piesza została zaprojektowana w sposób ułatwiający szybkie
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przemieszczanie się, ale jednocześnie przyjazny dla osób, które chcą pospacerować. W projekcie
przewidziano cztery miejsca wypoczynkowe z wygodnymi ławkami i oświetleniem. W północnej
części kompleksu przewidziano dodatkowe oświetlenie podłogowe podświetlające drzewa dając
ciekawy efekt. Dla urozmaicenia linii brzegowej i umożliwienia odwiedzającym bliższy kontakt z
wodą wprowadzony zostanie system pomostów. Będzie on służył zarówno spacerującym,
wypoczywającym, jak i łowiącym ryby. Kompleks nie wymaga wielu nakładów finansowych w
okresie użytkowania. Jednorazowa inwestycja będzie cieszyć latami, a w Żabnie będzie można
się w końcu pochwalić stawem pełnym żab.
Cele i zakres zgłaszanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

9

10

Ogólny:
Realizacja celu inwestycyjnego mająca za zadanie rewitalizację obszaru
poprzez utworzenie nowych terenów publicznych i udostępnienie ich
Cele projektu
mieszkańcom.
(każdy projekt musi
Społeczny:
przyczyniać się do
Utworzenie nowych terenów o ogólnodostępnym charakterze w celu
osiągnięcia co
umożliwienia mieszkańcom spędzenia wolnego czasu, podjęcia
najmniej 2 rodzajów
aktywności fizycznej oraz integracji ludności lokalnej.
celów, w tym zawsze
Gospodarczy:
celu
Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości w celu
społecznego albo być
zwiększenia liczby turystów odwiedzających miejscowość i region co
komplementarnym do
przyczyni się do wzrostu zapotrzebowania na usługi z tym związane
innego konkretnego
oraz utworzenia nowych miejsc pracy.
projektu zgłaszanego
Przestrzenny:
do GPR przez tego
Wprowadzenie nowej kompozycji ukształtowania przestrzeni publicznie
samego lub innego
dostępnej.
wnioskodawcę.
Uporządkowanie części terenu miasta wraz z nadaniem mu nowej formy
W tym wypadku
architektonicznej spójnej z otoczeniem.
prosimy o wypełnienie
Wprowadzenie nowych form małej architektury.
pkt. 10
Środowiskowy:
Zwiększenie obszaru terenów zielonych dostępnych w centrum miasta o
charakterze publicznym.
Czy projekt jest komplementarny (uzupełniający) do projektu (lub projektów)
zrealizowanego, realizowanego lub planowanego do realizacji współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
TAK (proszę podać nazwę tego projektu)
1. Projekt będzie uzupełnieniem dla realizacji
działania prowadzonego w ramach projektu:
NIE
Zaczaruj jesień życia
2. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla
dzieci 2-3 letnich nie objętych wychowaniem
przedszkolnym w Łęgu Tarnowskim i Żabnie
Krótka charakterystyka działań w ramach przedsięwzięcia (działania te mają służyć
osiągnięciu celów podanych w punkcie 9):

11

Inwestycja pn. „Przyrodniczo-rekreacyjne zagospodarowanie zbiorników wodnych przy ul. Św.
Jana na działkach nr 904, 905, 921/5, 1095, 1210 w Żabnie”, polegającą na rewitalizacji terenu
celem stworzeniu miejsca wypoczynku i rekreacji w otoczeniu zieleni i wody, w tym:
- przebudowa drogi (północna część ul. Św. Jana - dz. 905 i 904)
- budowa chodników o nawierzchni z kostki betonowej
- umocnienie terenu wraz z budową placu rekreacyjnego o nawierzchni z kostki betonowej pod
planowane przeniesienie kapliczki
- budowa pomostu
- budowa miejsc wypoczynku z ławkami (placyki o nawierzchni z kostki betonowej)
- budowa mostku
- budowa parkingu
- budowa skateparku z wyposażeniem i ogrodzeniem
- budowa muru oporowego
- wyposażenie terenu w elementy małej architektury: ławki, kosze, latarnie parkowe
-oczyszczenie stawów z wydobyciem osadnika (ok. 1,5m) wraz z wyprofilowaniem oskarpowania
- przebudowa infrastruktury technicznej (teletechnika, gaz, elektryka)
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12

- budowa instalacji oświetlenia parkowego, wraz z lokalizacją słupów oświetlenia parkowego na
dz. nr 904
- budowa instalacji oświetlenia terenu skateparku wraz z lokalizacją słupów oświetlenia (8m) na
dz. nr 904
- budowa instalacji oświetlenia ulicznego południowej części ulicy Św. Jana wraz z lokalizacją
słupów oświetlenia ulicznego (8m) – dz. nr 1095
- uporządkowanie zieleni (częściowa wycinka drzew, nowe nasadzenia)
Na jakim etapie jest przygotowanie projektu: koncepcja, gromadzenie wymaganej
dokumentacji (uzgodnienia, pozwolenia itp.), realizacja
gromadzenie wymaganej dokumentacji

13

14

Czy Wnioskodawca będzie ubiegać się o dofinansowanie z osi priorytetowej 11, działanie
11.2 lub 11.4 RPO WM na lata 2014-2020?
TAK
NIE
Czy w przypadku niepozyskania środków UE projekt może być realizowany?
TAK

NIE

Spodziewane efekty przedsięwzięcia: rzeczowe, społeczne, gospodarcze (krótki opis
KONKRETNYCH, mierzalnych elementów/zjawisk, które powstaną w wyniku realizacji):
wskaźniki efektów społecznych (np. liczba os. ubogich, niepełnosprawnych objętych
wsparciem, liczba os. przeszkolonych, liczba zrealizowanych szkoleń, wydarzeń itp.):
- wzrost liczby osób korzystających ze nowej infrastruktury: 2000 / rok

15

wskaźniki efektów przestrzennych (np. liczba budynków poddanych
renowacji/remontowi/przebudowie, liczba budynków przebudowanych na cele edukacyjnospołeczne, powierzchnia utworzonych/zrewaloryzowanych obiektów zieleni miejskiej itp.):
- zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej: 1,6 ha
wskaźniki efektów gospodarczych (np. liczba nowych miejsc pracy, liczba nowych
przedsiębiorstw/nowych punktów usługowych na obszarze rewitalizacji, liczba nowych lokalnych
projektów biznesowych typu targi, festyny, liczba budynków przebudowanych na cele biznesowe
itp.):
- zwiększenie terenów podnoszących atrakcyjność turystyczną gminy: 1,6 ha
2

Ostateczna grupa odbiorców (beneficjentów) przedsięwzięcia :
16

Mieszkańcy Gminy w tym zwłaszcza obszaru objętego rewitalizacją, turyści, ewentualni
przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną lub obsługującą ruch turystyczny.

2
Interesariusze procesu rewitalizacji (mieszkańcy OR/miejscowości/osiedla/ulicy, wspólnoty
mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe,
grupy społeczne: niepełnosprawni, os. uzależnione, wykluczone społecznie, rodziny wielodzietne, dzieci i
młodzież, seniorzy, samotne matki itp.), którzy odniosą bezpośrednie lub pośrednie korzyści z realizacji
przedsięwzięcia.
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Podstawowe dane o wnioskodawcy i przedsięwzięciu
1

Nazwa projektu
(zwięzła i trafnie
określająca charakter
przedsięwzięcia)

Odnowa Centrum wsi Łęg Tarnowski poprzez stworzenie rekreacyjnego
terenu wypoczynku – zagospodarowanie terenów przy stadionie i
przedszkolu w Łęgu Tarnowskim

2

Wnioskodawca
(nazwa, dane
teleadresowe)

Gmina Żabno

3

Osoba wskazana do
kontaktu (dodatkowo
e-mail, tel., funkcja)

Andrzej Bartik
abartik@zabno.pl

4

Partnerzy projektu
(nazwa, dane
teleadresowe)

nd

5

Miejsce realizacji
(adres, obszar miasta,
ulica, nr działki, itp.)

6

Szacunkowe koszty
projektu

Obszar Rewitalizacji (OR):
Łęg Tarnowski, działki nr: 783/6; 783/8; 784/1; 785/5
Poza OR:
w przypadku miejsca realizacji położonego poza OR proszę wskazać
jakie działania w ramach projektu będą oddziaływać na OR:
a. Koszt całkowity brutto w zł: 2 051 956,82
b. Planowany udział własny Wnioskodawcy kwotowo:
- wkład finansowy: 512 989,21
- wkład rzeczowy/praca własna: nd
c. źródła współfinansowania z szacunkowym określeniem kwotowym lub
% wsparcia:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR): 1 538 967,61
- Europejski Fundusz Społeczny (EFS): nd
d. inne

7

8

Okres realizacji
2017-2019
projektu
Opis problemu, na rozwiązanie którego ukierunkowane jest przedsięwzięcie:
Obecnie na tym obszarze zlokalizowane jest boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy
naturalnej oraz boisko do siatkówki o nawierzchni asfaltowej, które są w kiepskim stanie
technicznym oraz o niskich walorach użytkowych. Uatrakcyjnienia tego miejsca a także potrzeba
naprawy a niekiedy także wymiany całej infrastruktury boiska wymaga podjęcia stosownych prac
modernizacyjnych. Dodatkowo planowana jest budowa zadaszonej sceny plenerowej wraz
zapleczem magazynowym, która po pierwsze umożliwi uczestniczenie widowni/ kibiców w
odbywających się meczach, zawodach sportowych w specjalnie do tego wyznaczonym obszarze
po drugie będzie służyć jako zaplecze magazynowe dla sprzętów sportowych.
Cele i zakres zgłaszanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

9

Cele projektu
(każdy projekt musi
przyczyniać się do
osiągnięcia
co
najmniej 2 rodzajów
celów, w tym zawsze
celu
społecznego albo być
komplementarnym do
innego
konkretnego
projektu zgłaszanego
do GPR przez tego
samego lub innego
wnioskodawcę.

Ogólny:
Realizacja celu inwestycyjnego ma za zadanie uatrakcyjnienie terenu
poprzez podniesienie walorów estetycznych i wizualnych oraz stworzenia
miejsca aktywnego wypoczynku.
Społeczny:
Zmodernizowanie terenów o ogólnodostępnym charakterze w celu
umożliwienia mieszkańcom spędzenia wolnego czasu, podjęcia
aktywności fizycznej oraz integracji ludności lokalnej.
Gospodarczy:
Nie przewiduje się.
Przestrzenny:
Uporządkowanie i uatrakcyjnienie części terenu wraz z nadaniem lepszej
formy architektonicznej spójnej z otoczeniem. Wprowadzenie nowych
obiektów budowlanych.
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Środowiskowy:
Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko ani nie
spowoduje zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, tak w trakcie
prowadzenia robót budowlanych, jak i w trakcie eksploatacji.
Zastosowanie energooszczędnych materiałów do budowy obiektu i
systemów ograniczających zużycie energii pozwoli na ograniczenie
produkcji zanieczyszczeń do atmosfery w sezonie grzewczym.
Czy projekt jest komplementarny (uzupełniający) do projektu (lub projektów)
zrealizowanego, realizowanego lub planowanego do realizacji współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
TAK (proszę podać nazwę tego projektu)
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci
NIE
2-3 letnich nie objętych wychowaniem
przedszkolnym w Łęgu Tarnowskim i Żabnie
W
tym
wypadku
prosimy o wypełnienie
pkt. 10

10

Krótka charakterystyka działań w ramach przedsięwzięcia (działania te mają służyć
osiągnięciu celów podanych w punkcie 9):

11

12

13

Projekt obejmuje:
1. Rozbiórkę istniejącej płyty boiska o nawierzchni asfaltowej.
2. Remont boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z:
Wykonaniem piłkochwytów,
Ogrodzeniem wewnętrznym boiska,
Montażem trybuny systemowej dla 100 osób,
Montażem 4 lamp oświetleniowych typu „Orlik”
Wykonanie bieżni 90 m, o nawierzchni poliuretanowej.
3. Budowa amfiteatru.
4. Budowa wiaty grillowej.
5. Wykonanie placu oraz ciągów pieszych z kostki brukowej.
6. Wykonanie placu manewrowego i dwóch miejsc postojowych dla autokarów.
7. Obiekty kubaturowe
8. Zadaszona scena plenerowa
9. Wiata grillowa
Na jakim etapie jest przygotowanie projektu: koncepcja, gromadzenie
dokumentacji (uzgodnienia, pozwolenia itp.), realizacja

wymaganej

Posiadamy kompletną dokumentację projektowo-techniczną jesteśmy na etapie składania
wniosku o pozwolenie na budowę
Czy Wnioskodawca będzie ubiegać się o dofinansowanie z osi priorytetowej 11, działanie
11.2 lub 11.4 RPO WM na lata 2014-2020?
TAK
NIE
Czy w przypadku niepozyskania środków UE projekt może być realizowany?

14
TAK

NIE

Spodziewane efekty przedsięwzięcia: rzeczowe, społeczne, gospodarcze (krótki opis
KONKRETNYCH, mierzalnych elementów/zjawisk, które powstaną w wyniku realizacji):
wskaźniki efektów społecznych (np. liczba os. ubogich, niepełnosprawnych objętych
wsparciem, liczba os. przeszkolonych, liczba zrealizowanych szkoleń, wydarzeń itp.):
- wzrost liczby osób korzystających ze nowej infrastruktury: 1500 / rok
15

wskaźniki
efektów
przestrzennych
(np.
liczba
budynków
poddanych
renowacji/remontowi/przebudowie, liczba budynków przebudowanych na cele edukacyjnospołeczne, powierzchnia utworzonych/zrewaloryzowanych obiektów zieleni miejskiej itp.):
- rewitalizacja obiektów infrastruktury sportowej i społecznej z przeznaczeniem na cele publiczne
na łącznym obszarze 12,4 ha
wskaźniki efektów gospodarczych (np. liczba nowych miejsc pracy, liczba nowych
przedsiębiorstw/nowych punktów usługowych na obszarze rewitalizacji, liczba nowych lokalnych
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projektów biznesowych typu targi, festyny, liczba budynków przebudowanych na cele biznesowe
itp.):
- zwiększenie terenów podnoszących atrakcyjność gminy o 12,4 ha
3

Ostateczna grupa odbiorców (beneficjentów) przedsięwzięcia :
16

Młodzież, osoby starsze, mieszkańcy osiedla Łęg Tarnowski.

Podstawowe dane o wnioskodawcy i przedsięwzięciu
1

2

3

4

Nazwa projektu
(zwięzła i trafnie
określająca charakter
przedsięwzięcia)
Wnioskodawca
(nazwa, dane
teleadresowe)
Osoba wskazana do
kontaktu (dodatkowo
e-mail, tel., funkcja)
Partnerzy projektu
(nazwa, dane
teleadresowe)

Rewitalizacja bazy oświatowej w Łęgu Tarnowskim poprzez rozbudowę
i modernizację Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Łęgu
Tarnowskim z przeznaczeniem na cele społeczne.
Gmina Żabno
Andrzej Bartik
abartik@zabno.pl
nd
Obszar Rewitalizacji (OR):

5

Miejsce realizacji
(adres, obszar miasta,
ulica, nr działki, itp.)

Łęg Tarnowski, działki nr: 882/1; 882/2; 883/1; 883/2
Poza OR:
w przypadku miejsca realizacji położonego poza OR proszę wskazać
jakie działania w ramach projektu będą oddziaływać na OR:
a. Koszt całkowity brutto w zł: 3 500 000,00
b. Planowany udział własny Wnioskodawcy kwotowo:
- wkład finansowy: 875 000,00
- wkład rzeczowy/praca własna: nd

6

Szacunkowe koszty
projektu

c. źródła współfinansowania z szacunkowym określeniem kwotowym lub
% wsparcia:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR): 2 625 000,00
- Europejski Fundusz Społeczny (EFS): nd
d. inne

7

8

Okres realizacji
2017-2020
projektu
Opis problemu, na rozwiązanie którego ukierunkowane jest przedsięwzięcie:
Wieś nie posiada świetlicy tzw. środowiskowej, która zapewniałaby opiekę dzieciom
i młodzieży po zajęciach lekcyjnych, a także przed lekcjami. Szkoła nie ma pomieszczeń z
przeznaczeniem na gabinety psychologa, pedagoga i logopedy.
Wieś nie posiada świetlicy dla osób starszych z przeznaczeniem na realizację zainteresowań oraz
spędzanie czasu wolnego.

3
Interesariusze procesu rewitalizacji (mieszkańcy OR/miejscowości/osiedla/ulicy, wspólnoty
mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe,
grupy społeczne: niepełnosprawni, os. uzależnione, wykluczone społecznie, rodziny wielodzietne, dzieci i
młodzież, seniorzy, samotne matki itp.), którzy odniosą bezpośrednie lub pośrednie korzyści z realizacji
przedsięwzięcia.
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Dbając o właściwy rozwój dzieci oraz konieczność zapewnienia im opieki właściwych pedagogów,
niezbędnym jest dokonanie rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana
Pawła II w Łęgu Tarnowskim. Dodatkowo biorąc pod uwagę, iż nowo powstałe pomieszczenia
byłyby wykorzystywane w porach porannych i wczesno-popołudniowych przez dzieci uczące się w
szkole, natomiast w porze późnego popołudnia oraz wieczornych może służyć jako miejsce
spotkań i podnoszenia aktywizacji starszego pokolenia, gdzie osoby te mogłyby aktywnie spędzać
czas.
Cele i zakres zgłaszanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

9

10

Cele projektu
(każdy projekt musi
przyczyniać się do
osiągnięcia
co
najmniej 2 rodzajów
celów, w tym zawsze
celu
społecznego albo być
komplementarnym do
innego
konkretnego
projektu zgłaszanego
do GPR przez tego
samego lub innego
wnioskodawcę.
W
tym
wypadku
prosimy o wypełnienie
pkt. 10

Ogólny:
Podwyższenie potencjału i atrakcyjności wsi poprzez zwiększenie
dostępności miejsc w świetlicy oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży
odpowiednich warunków do nauki, rekreacji i wychowania. Dodatkowo
służyć będzie aktywizacji osób starszych poprzez stworzenie miejsca do
spędzania czasu wspólnie z innymi seniorami.
Promowanie aktywizacji i włączenia społecznego poprzez lepszy
dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych.
Społeczny:
Zaspokojenie potrzeb opiekuńczych, edukacyjnych i rekreacyjnych
mieszkańców oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i
młodzieży.
Gospodarczy:
Zwiększenie liczby miejsc pracy.
Przestrzenny:
Zwiększenie atrakcyjności, funkcjonalności i potencjału obiektów
infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanym obszarze - budynku
szkolnego.

Środowiskowy:
Brak oddziaływania.
Czy projekt jest komplementarny (uzupełniający) do projektu (lub projektów)
zrealizowanego, realizowanego lub planowanego do realizacji współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
TAK (proszę podać nazwę tego projektu)
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci
NIE
2-3 letnich nie objętych wychowaniem
przedszkolnym w Łęgu Tarnowskim i Żabnie
Krótka charakterystyka działań w ramach przedsięwzięcia (działania te mają służyć
osiągnięciu celów podanych w punkcie 9):

11

12

Projekt obejmuje:
1. Rozbudowa szkoły poprzez dobudowanie gabinetów dla pedagoga, psychologa oraz
logopedy i pokoju socjalnego dla nich.
2. Rozbudowa szkoły poprzez dobudowanie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży ,
szatni, sanitariatów.
3. Rozbudowa szkoły poprzez dobudowanie świetlicy dla osób starszych wraz z zapleczem
kuchennym.
4. Rozbudowa szkoły poprzez dobudowanie biblioteki wraz z czytelnią i kawiarenką
internetową.
5. Adaptacja przestrzeni zielonej na ścieżkę zdrowia oraz siłownię zewnętrzną i wykonanie
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej .
Na jakim etapie jest przygotowanie projektu: koncepcja, gromadzenie wymaganej
dokumentacji (uzgodnienia, pozwolenia itp.), realizacja
Opracowana koncepcja, w trakcie prac nad uzyskaniem decyzji celu publicznego

13

Czy Wnioskodawca będzie ubiegać się o dofinansowanie z osi priorytetowej 11 RPO WM
na lata 2014-2020?
TAK
NIE
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14

Czy w przypadku niepozyskania środków UE projekt może być realizowany?
TAK

NIE

Spodziewane efekty przedsięwzięcia: rzeczowe, społeczne, gospodarcze (krótki opis
KONKRETNYCH, mierzalnych elementów/zjawisk, które powstaną w wyniku realizacji):
wskaźniki efektów społecznych (np. liczba os. ubogich, niepełnosprawnych objętych
wsparciem, liczba os. przeszkolonych, liczba zrealizowanych szkoleń, wydarzeń itp.):
- objęcie wsparciem przynajmniej 50 dzieci lub młodzieży w świetlicy
- objęcie 40 uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną
- objęcie pomocą logopedyczną minimum 12 uczniów
- umożliwienie korzystania ze świetlicy co najmniej 20 osobom 60+
- umożliwienie korzystania z biblioteki i kawiarenki internetowej dla 30 mieszkańców
- liczba mieszkańców korzystających z infrastruktury rekreacyjno-sportowej:30

15

wskaźniki
efektów
przestrzennych
(np.
liczba
budynków
poddanych
renowacji/remontowi/przebudowie, liczba budynków przebudowanych na cele edukacyjnospołeczne, powierzchnia utworzonych/zrewaloryzowanych obiektów zieleni miejskiej itp.):
- przebudowany 1 budynek szkolny
- powierzchnia użytkowa szkoły przeznaczona na cele społeczne zwiększy się o 500 m. kw.
- powierzchnia utworzonego terenu obejmującego ścieżkę zdrowia, siłownię, infrastrukturę
sportowo-rekreacyjną :10000 m. kw.
wskaźniki efektów gospodarczych (np. liczba nowych miejsc pracy, liczba nowych
przedsiębiorstw/nowych punktów usługowych na obszarze rewitalizacji, liczba nowych lokalnych
projektów biznesowych typu targi, festyny, liczba budynków przebudowanych na cele biznesowe
itp.):
- powstanie nowych miejsca pracy 1,1 etatu:
- logopedy 1/2
- pedagoga-1/4 etatu
- psychologa-1/5 etatu
4

Ostateczna grupa odbiorców (beneficjentów) przedsięwzięcia :
16

Dzieci, młodzież i seniorzy z terenu Łęgu Tarnowskiego.

Podstawowe dane o wnioskodawcy i przedsięwzięciu
Nazwa projektu
(zwięzła i trafnie
określająca charakter
przedsięwzięcia)
Wnioskodawca
(nazwa, dane
teleadresowe)

Budowa Centrum Kulturalnego z budową zjazdu publicznego z drogi
gminnej (dz. 760) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury
w Niedomicach

3

Osoba wskazana do
kontaktu (dodatkowo
e-mail, tel., funkcja)

W przypadku gdy projekt realizowany będzie w partnerstwie
Andrzej Bartik
Stanisław Pantera

4

Partnerzy projektu

Andrzej Bartik

1

2

Gmina Żabno

4

Interesariusze procesu rewitalizacji (mieszkańcy OR/miejscowości/osiedla/ulicy, wspólnoty mieszkaniowe,
spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, grupy
społeczne: niepełnosprawni, os. uzależnione, wykluczone społecznie, rodziny wielodzietne, dzieci i młodzież,
seniorzy, samotne matki itp.), którzy odniosą bezpośrednie lub pośrednie korzyści z realizacji
przedsięwzięcia.
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(nazwa, dane
teleadresowe)

abartik@zabno.pl
Obszar Rewitalizacji (OR):

5

Miejsce realizacji
(adres, obszar miasta,
ulica, nr działki, itp.)

Niedomice, działki nr 770/1, 769/7, 769/1, 760
Poza OR:
w przypadku miejsca realizacji położonego poza OR proszę wskazać
jakie działania w ramach projektu będą oddziaływać na OR:
a. Koszt całkowity brutto w zł: 3 500 000,00
b. Planowany udział własny Wnioskodawcy kwotowo:
- wkład finansowy: 875 000,00
- wkład rzeczowy/praca własna: nd

6

Szacunkowe koszty
projektu

c. źródła współfinansowania z szacunkowym określeniem kwotowym lub
% wsparcia:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR): 2 625 000,00
- Europejski Fundusz Społeczny (EFS): nd
d. inne

7

8

Okres realizacji
2017-2019
projektu
Opis problemu, na rozwiązanie którego ukierunkowane jest przedsięwzięcie:
Realizacja zamierzonego projektu będzie odpowiedzią na występujące na Osiedlu Spółdzielni
Mieszkaniowej CELULOZA zjawiska patologii społecznej bądź też wykluczenia, w tym między
innymi alkoholizmu, przemocy, wykroczeń, które na wskazanym terenie występują częściej niż na
pozostałych obszarach gminy. Brak istnienia obiektu o charakterze kulturalnym/ społecznym, który
pozwoli na zminimalizowanie negatywnych zjawisk a być może nawet ich wyeliminowanie. Na tym
obszarze nie istnieje żaden obiekt, który spełniałby funkcję integracyjną, przeciwdziałał
negatywnym zachowaniom lokalnej społeczności oraz promował pozytywne wartości powszechnie
akceptowane. Koniecznym zatem jest stworzenie takiego miejsca gdzie mieszkańcy będą mogli
spędzić czas w spokoju, poszerzyć wiadomości kulturalne, literackie, czy też będą mogli rozwijać
zainteresowania oraz pasje.
Centrum Kulturalne złożone będzie z dwóch głównych części przeznaczonych na cele kulturalne.
Obie części stanowią dwa niezależne człony funkcjonalne budynku z odrębnymi wejściami,
nieskomunikowane ze sobą w obrębie budynku. Zamiarem działalności planowanego Centrum
Kulturalnego jest konsolidacja miejscowej społeczności poprzez połączenie na terenie jednego
obiektu możliwości realizacji różnego rodzaju pasji i zainteresowań. Powstanie Centrum
Kulturalnego umożliwi lokalnej społeczności budować poczucie własnej wartości jako
wartościowej w skali gminy, powiatu, województwa i kraju jednostki społecznej z własną historią i
własnymi kultywowanymi tradycjami. Centrum Kulturalne zaprojektowano jako zespół
pomieszczeń o przeznaczeniu na cele kulturalne i oświatowo-dydaktyczne, wraz z zapleczem
gastronomicznym. Centrum jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez
budowę rampy dla osób niepełnosprawnych oraz wyodrębnione wc dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. W części kulturalnej zlokalizowane są dwie wiodące funkcje: edukacyjna z
biblioteką i świetlicą profilaktyczną oraz kulturowa jako sala imprez kulturalnych/spotkań z
zapleczem gastronomicznym. Świetlica profilaktyczna – ma za zadanie opiekę nad dziećmi
wymagającymi wsparcia społeczeństwa z powodów różnych czynników rodzinnych
uniemożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Dzieci po szkole będą miały
możliwość przy pomocy opiekunów nie tylko odrobić w spokoju zadania domowe, ale przy pomocy
Biblioteki, zaplecza kulinarnego oraz zaplecza tanecznego rozwijać swoje zainteresowania,
odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie i budować poczucie własnej wartości. Biblioteka
przystosowana będzie do magazynowania około 14 tysięcy woluminów. Przewidziana została
również strefa czytelnika z przeznaczeniem dla czterech osób, dwa stanowiska komputerowe oraz
kącik malucha z przystosowanymi meblami. Użytkownicy Biblioteki będą mieli możliwość
korzystania z organizowanych przez Bibliotekę spotkań z pisarzami, spotkań w ramach
propagowania czytania literatury na terenie Biblioteki bądź na sali imprez/spotkań połączonej z
biblioteką drzwiami.
Cele i zakres zgłaszanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
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9

10

Cele projektu
(każdy projekt musi
przyczyniać się do
osiągnięcia
co
najmniej 2 rodzajów
celów, w tym zawsze
celu
społecznego albo być
komplementarnym do
innego
konkretnego
projektu zgłaszanego
do GPR przez tego
samego lub innego
wnioskodawcę.
W
tym
wypadku
prosimy o wypełnienie
pkt. 10

Ogólny:
Podwyższenie potencjału i atrakcyjności wsi poprzez zwiększenie
dostępności miejsc w świetlicy oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży
odpowiednich warunków do nauki, rekreacji i wychowania. Dodatkowo
służyć będzie aktywizacji osób starszych poprzez stworzenie miejsca do
spędzania czasu wspólnie z innymi seniora-mi.
Społeczny:
Zaspokojenie potrzeb opiekuńczych, edukacyjnych i rekreacyjnych
mieszkańców oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
Gospodarczy:
Nie przewiduje się.
Przestrzenny:
Uporządkowanie i uatrakcyjnienie części terenu wraz z nadaniem lepszej
formy architektonicznej spójnej z otoczeniem. Wprowadzenie nowych
obiektów budowlanych.

Środowiskowy:
Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko ani nie
spowoduje zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, tak w trakcie
prowadzenia robót budowlanych, jak i w trakcie eksploatacji.
Zastosowanie energooszczędnych materiałów do budowy obiektu i
systemów ograniczających zużycie energii pozwoli na ograniczenie
produkcji zanieczyszczeń do atmosfery w sezonie grzewczym.
Czy projekt jest komplementarny (uzupełniający) do projektu (lub projektów)
zrealizowanego, realizowanego lub planowanego do realizacji współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
TAK (proszę podać nazwę tego projektu)
„Przedsiębiorcza kobieta” – program aktywizacji
NIE
społecznej i zawodowej kobiet na terenie osiedli
Łęg Tarnowski i Niedomice.
Krótka charakterystyka działań w ramach przedsięwzięcia (działania te mają służyć
osiągnięciu celów podanych w punkcie 9):

11

12

13

14

Projekt obejmuje:
1. Budowę budynku Centrum Kulturalnego składający się z dwóch głównych części
przeznaczonych na cele kulturalne. Obie części stanowią dwa niezależne człony
funkcjonalne budynku z odrębnymi wejściami, nieskomunikowane ze sobą w obrębie
budynku. W części kulturalnej A zlokalizowane są dwie wiodące funkcje: edukacyjna z
biblioteką i świetlicą profilaktyczną oraz kulturowa jako sala imprez kulturalnych/spotkań z
zapleczem gastronomicznym. Centrum kulturalne część B przeznaczone jest na rozwijanie
pasji oraz organizację szkoleń i spotkań edukacyjnych dla mieszkańców,
2. Budowę układu dróg dojazdowych obsługujących budynek – z istniejącym przebudowanym
zjazdem z ulicy Szkolnej oraz nowoprojektowanym zjazdem z ulicy Szkolnej,
3. Budowę miejsc parkingowych od strony elewacji bocznej (wschodnio – północnej) układu
dojść pieszych - chodników wokół budynków,
4. Budowa i przebudowa sieci, urządzeń i przyłączy infrastruktury technicznej.
Na jakim etapie jest przygotowanie projektu: koncepcja, gromadzenie wymaganej
dokumentacji (uzgodnienia, pozwolenia itp.), realizacja
Posiadamy kompletną dokumentację projektowo-techniczną jesteśmy na etapie składania
wniosku o pozwolenie na budowę
Czy Wnioskodawca będzie ubiegać się o dofinansowanie z osi priorytetowej 11, działanie
11.2 lub 11.4 RPO WM na lata 2014-2020?
TAK
NIE
Czy w przypadku niepozyskania środków UE projekt może być realizowany?
TAK

NIE
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Spodziewane efekty przedsięwzięcia: rzeczowe, społeczne, gospodarcze (krótki opis
KONKRETNYCH, mierzalnych elementów/zjawisk, które powstaną w wyniku realizacji):
wskaźniki efektów społecznych (np. liczba os. ubogich, niepełnosprawnych objętych
wsparciem, liczba os. przeszkolonych, liczba zrealizowanych szkoleń, wydarzeń itp.):
- liczba osób korzystających z powstałego obiektu, 500 / rok

15

wskaźniki
efektów
przestrzennych
(np.
liczba
budynków
poddanych
renowacji/remontowi/przebudowie,
liczba budynków przebudowanych na cele edukacyjnospołeczne, powierzchnia utworzonych/zrewaloryzowanych obiektów zieleni miejskiej itp.):
- liczba powstałych obiektów o charakterze kulturalno-społecznym – 1 obiekt zawierający kilka
różnorodnych funkcji (np. biblioteka, świetlica, sala taneczne).
wskaźniki efektów gospodarczych (np. liczba nowych miejsc pracy, liczba nowych
przedsiębiorstw/nowych punktów usługowych na obszarze rewitalizacji, liczba nowych lokalnych
projektów biznesowych typu targi, festyny, liczba budynków przebudowanych na cele biznesowe
itp.):
- liczba nowoutworzonych miejsc pracy: 1½ etatu
5

Ostateczna grupa odbiorców (beneficjentów) przedsięwzięcia :
16

1

2

3

4

5

6

Mieszkańcy osiedla mieszkaniowego oraz obszaru po byłych Zakładach Celulozowych w
Niedomicach.

Podstawowe dane o wnioskodawcy i przedsięwzięciu
Nazwa
projektu
(zwięzła
i
trafnie Rewitalizacja Terenu osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej w Niedomicach
określająca charakter – prace remontowe i termomodernizacyjne
przedsięwzięcia)
Wnioskodawca
Spółdzielnia Mieszkaniowa „CELULOZA” w Niedomicach,
(nazwa,
dane
33-132 Niedomice, Osiedle16A, tel. 14 645 72 31, 14 645 72 49,
teleadresowe)
Osoba wskazana do
kontaktu (dodatkowo W przypadku gdy projekt realizowany będzie w partnerstwie
e-mail, tel., funkcja)
Partnerzy projektu
(nazwa,
dane Nie dotyczy
teleadresowe)
Obszar Rewitalizacji (OR):
33-132 Niedomice, ul. Osiedle, NR działek 227, 755/2, 3, 4, 5, 6, 7, 12,
13, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 34, 35, 36, 38, 769/1, 770/2, 875/1, 2, 3,
Miejsce realizacji
(adres, obszar miasta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17.
ulica, nr działki, itp.)
Poza OR:
w przypadku miejsca realizacji położonego poza OR proszę wskazać
jakie działania w ramach projektu będą oddziaływać na OR:
Szacunkowe
projektu

koszty

a. Koszt całkowity brutto w zł: 2 500 000,00
b. Planowany udział własny Wnioskodawcy kwotowo:

5
Interesariusze procesu rewitalizacji (mieszkańcy OR/miejscowości/osiedla/ulicy, wspólnoty
mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe,
grupy społeczne: niepełnosprawni, os. uzależnione, wykluczone społecznie, rodziny wielodzietne, dzieci i
młodzież, seniorzy, samotne matki itp.), którzy odniosą bezpośrednie lub pośrednie korzyści z realizacji
przedsięwzięcia.

Strona | 179

Id: 1D813591-8E23-47D0-982B-23A0E33EEC95. Podpisany

Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016 – 2022
- wkład finansowy: 625 000,00
- wkład rzeczowy/praca własna: nd
c. źródła współfinansowania z szacunkowym określeniem kwotowym lub
% wsparcia:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR): 1 875 000,00
- Europejski Fundusz Społeczny (EFS) nd:

7

8

d. inne
Okres
realizacji
2018 – 2019
projektu
Opis problemu, na rozwiązanie którego ukierunkowane jest przedsięwzięcie:
Realizacja zamierzonego projektu będzie odpowiedzią na występujące na Osiedlu Spółdzielni
Mieszkaniowej CELULOZA zjawiska patologii społecznej bądź też wykluczenia, w tym między
innymi alkoholizmu, przemocy, wykroczeń, które na wskazanym terenie występują częściej niż na
pozostałych obszarach gminy. Pogarszający się stan techniczny budynków, pojawiające się
uszkodzenia oraz działania wandali w znacznej mierze przekładają się na zły odbiór osiedla jako
miejsca zamieszkania. Pojawiające się zawilgocenia ścian fundamentów oraz przeciekające
dachy budynków przyczyniają się do pojawia się niebezpiecznych dla zdrowia zagrzybień
i narażają mieszkańców na utratę zdrowia. Jednocześnie stara konstrukcja budynku, brak
wystraczającego ocieplania oraz nieszczelności, generują znaczne koszty związane
z ogrzewaniem oraz spore zanieczyszczenie powierza. Również nieuporządkowany teren wokół
bloków nie zachęca do integracji mieszkańców, chęci dbania o wspólne dobro i przyczynia się do
pojawiania częstych zjawisk zachowań chuligańskich szczególnie wśród osób młodszych.
Rewitalizacja terenu osiedla w tym zwłaszcza obiektów mieszkalnych wraz z zamierzeniem
budowy Centrum Kultury (projekt realizowany przez Urząd Gminy) ma na celu przywrócenie
estetyki otoczeniu oraz walkę z niepożądanymi zjawiskami patologicznymi występującymi na tym
terenie. Teren objęty projektem to obszar byłych Zakładów Celulozy zlikwidowanych w latach
90-tych XX wieku.
Cele i zakres zgłaszanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

9

10

Cele projektu
(każdy projekt musi
przyczyniać się do
osiągnięcia
co
najmniej 2 rodzajów
celów, w tym zawsze
celu
społecznego albo być
komplementarnym do
innego
konkretnego
projektu zgłaszanego
do GPR przez tego
samego lub innego
wnioskodawcę.
W
tym
wypadku
prosimy o wypełnienie
pkt. 10

Ogólny:
Podwyższenie standardu życia mieszkańców osiedla poprzez poprawę
estetyki obiektów oraz kosztów utrzymania budynków mieszalnych.
Zwiększenie potencjału i atrakcyjności miejsca doprowadzi do aktywacji
osób zamieszkujących teren oraz przyczyni się do działań mających na
celu dbanie o teren osiedla i wyeliminuje pojawiające się zjawiska
patologiczne.
Społeczny:
Zwiększenie zaangażowania mieszkańców do dbania o otaczający ich
teren oraz wspólne części budynków. Poprawa bezpieczeństwa i
eliminacja chuligańskich zachowań.
Gospodarczy:
Nie planuje się osiągnięcia celów gospodarczych dla realizowanej
inwestycji.
Przestrzenny:
Uprządkowanie ładu przestrzennego oraz estetyki otoczenia osiedla.

Środowiskowy:
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów zawieszonych PM 10 i
2,5.
Czy projekt jest komplementarny (uzupełniający) do projektu (lub projektów)
zrealizowanego, realizowanego lub planowanego do realizacji współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
TAK (proszę podać nazwę tego projektu)
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Krótka charakterystyka działań w ramach przedsięwzięcia (działania te mają służyć
osiągnięciu celów podanych w punkcie 9):

11

12

Projekt obejmuje:
1. Docieplenie stropów w piwnicach w 18 budynkach,
2. Wymiana stolarki okiennej w piwnicach w 18 budynkach,
3. Termomodernizacja 18 budynków,
4. Wymiana sieci i przyłączy c.o. zasilających osiedle (w 8 budynkach),
5. Remont sięgaczy odprowadzających wody opadowe od budynków oraz kolektora
zbiorczego tych wód (dotyczy 8 budynków),
6. Wykonanie izolacji fundamentów budynków (dotyczy 9 budynków),
7. Wykonanie opasek wokół budynków (dotyczy 9 budynków),
8. Wykonanie chodników, parkingów – Osiedle (dotyczy 8 budynków),
9. Remont dróg osiedlowych – Osiedle (dotyczy 8 budynków),
10. Budowa placu zabaw dla dzieci lub placu rekreacyjnego dla seniorów 50 + – Osiedle B,
11. Wymiana ogrodzeń wokół budynków – (Osiedle dotyczy Nr 5, 6, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 27,
28, 29 i 28 przy ulicy 1000-lecia),
12. Zazielenienie terenów na osiedlach,
13. Remont kapitalny dachu na budynku Nr 6 na Osiedlu.
Na jakim etapie jest przygotowanie projektu: koncepcja, gromadzenie wymaganej
dokumentacji (uzgodnienia, pozwolenia itp.), realizacja
Kompletna dokumentacja dla c.o. Do wykonania audyt energetyczny.

13

Czy Wnioskodawca będzie ubiegać się o dofinansowanie z osi priorytetowej 11, działanie
11.2 lub 11.4 RPO WM na lata 2014-2020?
TAK
NIE
Czy w przypadku niepozyskania środków UE projekt może być realizowany?

14
TAK

NIE

Spodziewane efekty przedsięwzięcia: rzeczowe, społeczne, gospodarcze (krótki opis
KONKRETNYCH, mierzalnych elementów/zjawisk, które powstaną w wyniku realizacji):
wskaźniki efektów społecznych (np. liczba os. ubogich, niepełnosprawnych objętych
wsparciem, liczba os. przeszkolonych, liczba zrealizowanych szkoleń, wydarzeń itp.):
- liczba osób korzystających z wyremontowanej infrastruktury wyniesie – ok 500 osób rocznie
wskaźniki
efektów
przestrzennych
(np.
liczba
budynków
poddanych
renowacji/remontowi/przebudowie, liczba budynków przebudowanych na cele edukacyjnospołeczne, powierzchnia utworzonych/zrewaloryzowanych obiektów zieleni miejskiej itp.):
15

- w wyniku realizacji projektu planuje się poddać renowacji/remontowi 18 budynków obiektu
kubaturowego, plac zabaw lub plac relaksu, odpoczynku.
wskaźniki efektów gospodarczych (np. liczba nowych miejsc pracy, liczba nowych
przedsiębiorstw/nowych punktów usługowych na obszarze rewitalizacji, liczba nowych lokalnych
projektów biznesowych typu targi, festyny, liczba budynków przebudowanych na cele biznesowe
itp.):
- w wyniku realizacji projektu nie planuje się prowadzenia działalności gospodarczej na powstałej
infrastrukturze. Udostępniana ona będzie nieodpłatnie mieszkańcom osiedla mieszkaniowego. W
przypadku znacznego zainteresowania placem zabaw lub relaksu odpoczynku zostanie
zatrudniona 1 osoby.
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6

Ostateczna grupa odbiorców (beneficjentów) przedsięwzięcia :
16

Głównymi odbiorcami przedsięwzięcia będą: mieszkańcy osiedla w Niedomicach

Podstawowe dane o wnioskodawcy i przedsięwzięciu

1

Nazwa
projektu
(zwięzła
i
trafnie
określająca charakter
przedsięwzięcia)

Renowacja muru otaczającego kościół p.w. Duch św. w Żabnie.

Wnioskodawca
2

3

(nazwa,
teleadresowe)

dane

Osoba wskazana do
kontaktu (dodatkowo
e-mail, tel., funkcja)

Parafia p.w. Ducha św. w Żabnie; 33-240 Żabno, ul. Rynek 27

Ks. Antoni Mikrut – proboszcz. Tel. 14 645 60 60

Partnerzy projektu
4

(nazwa,
teleadresowe)

dane

Gmina Żabno; 33-240 Żabno, ul. Jagiełły 1

Obszar Rewitalizacji (OR):

5

Miejsce realizacji

Żabno, ul. Rynek 27 nr działki 878/1, 864/5

(adres, obszar miasta,
ulica, nr działki, itp.)

Poza OR:
w przypadku miejsca realizacji położonego poza OR proszę wskazać
jakie działania w ramach projektu będą oddziaływać na OR:
a. Koszt całkowity brutto w zł: 450.000,00

6

Szacunkowe
projektu

koszty

b. Planowany udział własny Wnioskodawcy kwotowo 25%:
- wkład finansowy: 112 500,00
- wkład rzeczowy/praca własna: nd
c. źródła współfinansowania z szacunkowym określeniem kwotowym lub
% wsparcia:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR): 337 500,00
- Europejski Fundusz Społeczny (EFS): nd
d. inne

7

Okres
projektu

realizacji

2017 - 2020

Opis problemu, na rozwiązanie którego ukierunkowane jest przedsięwzięcie:
8

Otaczający mur kościelny na przestrzeni czasu uległ poważnym uszkodzeniom. W murze
powstały znaczne ubytki kamienia, z którego mur jest zbudowany, zniszczeniu uległy systemy
odwadniające wodę z dziedzińca kościoła. Na dzień dzisiejszy prawie cały mur wymaga pilnej

6
Interesariusze procesu rewitalizacji (mieszkańcy OR/miejscowości/osiedla/ulicy, wspólnoty
mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe,
grupy społeczne: niepełnosprawni, os. uzależnione, wykluczone społecznie, rodziny wielodzietne, dzieci i
młodzież, seniorzy, samotne matki itp.), którzy odniosą bezpośrednie lub pośrednie korzyści z realizacji
przedsięwzięcia.
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interwencji - spoinowania zaprawą, naprawie ubytków kamieni, wymiany nieestetycznych
barierek. Konieczność wykonania robót modernizacyjnych podyktowana jest głównie względami
bezpieczeństwa jak również utrzymaniem stosownej estetyki i charakteru historycznego
zabytkowego kościoła i otoczenia.
Z uwagi na reprezentacyjny charakter obiektu, jego istotne znaczenie w charakterze kulturalnym,
społecznym i przestrzennym, gdyż kościół stanowi wizytówkę miasta i Gminy. Jego lokalizacja
blisko odnowionego centrum sprawia, iż jego stan techniczny i wizualny (zwłaszcza muru
otaczającego kościół) kontrastuje z obiektami odnowionymi.
Cele i zakres zgłaszanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
Ogólny:
Zahamowanie zjawiska degradacji obszaru centrum miasta.

Cele projektu

9

(każdy projekt musi
przyczyniać się do
osiągnięcia
co
najmniej 2 rodzajów
celów, w tym zawsze
celu
społecznego albo być
komplementarnym do
innego
konkretnego
projektu zgłaszanego
do GPR przez tego
samego lub innego
wnioskodawcę.
W
tym
wypadku
prosimy o wypełnienie
pkt. 10

10

Poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na
jakość życia mieszkańców.
Społeczny:
Zwiększenie potencjału kulturalnego i turystycznego miasta poprzez
nadanie obiektom i terenom nowych funkcji społeczno-kulturalnych i
turystycznych.
Zahamowanie procesu marginalizacji ekonomicznej i społecznej
rewitalizowanego obszaru.
Gospodarczy:
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta dla inwestorów, tworzenie
warunków do rozwoju przedsiębiorczości.
Przestrzenny:
Modernizacja obiektu oraz przestrzeni publicznej i infrastruktury
technicznej, restauracja zabytków.

Środowiskowy:
Nie przewiduje się.
Czy projekt jest komplementarny (uzupełniający) do projektu (lub projektów)
zrealizowanego, realizowanego lub planowanego do realizacji współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
TAK (proszę podać nazwę tego projektu)

NIE

Krótka charakterystyka działań w ramach przedsięwzięcia (działania te mają służyć
osiągnięciu celów podanych w punkcie 9):
11

Zakres prac będzie obejmował: remont skorodowany mur z piaskowca otaczający kościół
parafialny z uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych z dziedzińca kościoła, wymiana
schodów lastrykowych na kamienne remont istniejącego ogrodzenia, remont lamp
oświetleniowych, wymiana nawierzchni alejek, renowacja zewnętrznych drzwi kościoła,
urządzenie terenów zielonych.
Na jakim etapie jest przygotowanie projektu:
dokumentacji (uzgodnienia, pozwolenia itp.), realizacja

koncepcja,

gromadzenie

wymaganej

12
Kosztorys inwestorski, projekt techniczny, zezwolenie konserwatora zabytków oraz pozwolenie na
budowę w/w inwestycji w trakcie realizacji (końcowe ustalenia).

13

Czy Wnioskodawca będzie ubiegać się o dofinansowanie z osi priorytetowej 11 RPO WM
na lata 2014-2020?
TAK

NIE
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14

Czy w przypadku niepozyskania środków UE projekt może być realizowany?
TAK
NIE
Spodziewane efekty przedsięwzięcia: rzeczowe, społeczne, gospodarcze (krótki opis
KONKRETNYCH, mierzalnych elementów/zjawisk, które powstaną w wyniku realizacji):
wskaźniki efektów społecznych (np. liczba os. ubogich, niepełnosprawnych objętych
wsparciem, liczba os. przeszkolonych, liczba zrealizowanych szkoleń, wydarzeń itp.):
- liczby osób korzystających z terenu odrestaurowanej infrastruktury: 3000 / rok

15

wskaźniki
efektów
przestrzennych
(np.
liczba
budynków
poddanych
renowacji/remontowi/przebudowie, liczba budynków przebudowanych na cele edukacyjnospołeczne, powierzchnia utworzonych/zrewaloryzowanych obiektów zieleni miejskiej itp.):
- liczna odrestaurowanych obiektów: 1
wskaźniki efektów gospodarczych (np. liczba nowych miejsc pracy, liczba nowych
przedsiębiorstw/nowych punktów usługowych na obszarze rewitalizacji, liczba nowych lokalnych
projektów biznesowych typu targi, festyny, liczba budynków przebudowanych na cele biznesowe
itp.):
nie dotyczy
7

Ostateczna grupa odbiorców (beneficjentów) przedsięwzięcia :
16

Mieszkańcy Gminy w tym zwłaszcza obszaru objętego rewitalizacją (mieszkańcy Żabna), turyści.

Podstawowe dane o wnioskodawcy i przedsięwzięciu

1

Nazwa
projektu
(zwięzła
i
trafnie
określająca charakter
przedsięwzięcia)

Zaczaruj Jesień Życia

Wnioskodawca
2

3

(nazwa,
teleadresowe)

dane

Miejsce realizacji

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie
Stanisława Łabno
e-mail: ops@zabno.pl
( 014) 645 64 33
Gminne Centrum Kultury
33-240 Żabno ul. Jagiełły 16
e-mail ckzabno@onet.pl
(014) 645-66-79
Związek Emerytów i Rencistów
33-240 Żabno ul. Jagiełły 16
Obszar Rewitalizacji (OR):

(adres, obszar miasta,

Teren objęty rewitalizacją obszaru: Żabno, Niedomice, Łęg Tarnowski

Osoba wskazana do
kontaktu (dodatkowo
e-mail, tel., funkcja)

Partnerzy projektu
4

5

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Św. Jana 3 a , 33-240 Żabno

(nazwa,
teleadresowe)

dane

7
Interesariusze procesu rewitalizacji (mieszkańcy OR/miejscowości/osiedla/ulicy, wspólnoty
mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe,
grupy społeczne: niepełnosprawni, os. uzależnione, wykluczone społecznie, rodziny wielodzietne, dzieci i
młodzież, seniorzy, samotne matki itp.), którzy odniosą bezpośrednie lub pośrednie korzyści z realizacji
przedsięwzięcia.
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ulica, nr działki, itp.)

oraz Odporyszowa
Poza OR:
w przypadku miejsca realizacji położonego poza OR proszę wskazać
jakie działania w ramach projektu będą oddziaływać na OR:
a. Koszt całkowity brutto w zł: 140.000

6

Szacunkowe
projektu

koszty

b. Planowany udział własny Wnioskodawcy kwotowo:
- wkład finansowy: 25 000
- wkład rzeczowy/praca własna: 10 000
c. źródła współfinansowania z szacunkowym określeniem kwotowym lub
% wsparcia:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR): nd
- Europejski Fundusz Społeczny (EFS): 105 000,00
d. inne

7

Okres
projektu

realizacji

2018 - 2020

Opis problemu, na rozwiązanie którego ukierunkowane jest przedsięwzięcie:

8

Najczęstszym problemem osób starszych jest samotność, jest ona spowodowana brakiem
komunikacji. Jej brak rodzi stagnację, która systematycznie zabija jakiekolwiek zaangażowanie.
Budowanie nowych realacji z wiekiem jest coraz trudniejsze. Konsekwencją takiego stanu jest
brak kontaktu z kolegami, nuda, bezczynność, tęsknota za pracą, poczucie bezużyteczności.
Często osoby starsze nie radzą sobie z tymi zmianami co w efekcie powoduje, że znajdują się na
marginesie życia społecznego, czują się zagubieni i niepotrzebni.
W wyniku prowadzonej pracy socjalnej przez pracowników socjalnych wynika, że na terenie
naszej gminy mieszkają osoby starsze, które są częściowo odcięte od kontaktów społecznych.
Właśnie dla nich możliwość wyjścia z domu i spotykania się z innymi ludźmi byłaby czynnikiem
niezwykle ważnym. Sprawi to, że będą lepiej funkcjonować na co dzień, pozwoli im na powrót do
pełnienia dawnych ról społecznych, a tym samym wpłynie pozytywnie na poprawę samopoczucia i
lepsze zdrowie.
Nieprzypadkowo wybrano tę kategorię wiekową. Problemy osób starszych są ważną kwestią
społeczną w Gminie Żabno. Ogółem w Gminie Żabno w 2016 r. zamieszkiwało 18938 osób, z
czego 4034 to ludzie w podeszłym wieku (kobiety powyżej 60 roku życia, mężczyźni powyżej 65
roku życia) co stanowi 21 % ogółu mieszkańców gminy.
Projekt “ Zaczaruj jesień życia” jest odpowiedzią na wyznania współczesności, w zmieniającą się
sytuację demograficzną.
Cele i zakres zgłaszanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
Cele projektu

9

(każdy projekt musi
przyczyniać się do
osiągnięcia
co
najmniej 2 rodzajów
celów, w tym zawsze
celu
społecznego albo być
komplementarnym do
innego
konkretnego
projektu zgłaszanego

Ogólny:
Tworzenie na terenie Gminy przestrzeni przyjaznej seniorom
Społeczny:
Podniesienie jakości życia osób starszych szczególnie narażonych na
wyłączenie społeczne. Integracja osób starszych ze środowiskiem oraz
upowszechnianie form edukacji wśród seniorów.
Gospodarczy:
Nie przewiduje się.
Przestrzenny:
Nie przewiduje się.
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do GPR przez tego
samego lub innego
wnioskodawcę.
W
tym
wypadku
prosimy o wypełnienie
pkt. 10

Środowiskowy:
Nie przewiduje się.

Czy projekt jest komplementarny (uzupełniający) do projektu (lub projektów)
zrealizowanego, realizowanego lub planowanego do realizacji współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
10

11

12

TAK (proszę podać nazwę tego projektu)
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci
NIE
2-3 letnich nie objętych wychowaniem
przedszkolnym w Łęgu Tarnowskim i Żabnie
Krótka charakterystyka działań w ramach przedsięwzięcia (działania te mają służyć
osiągnięciu celów podanych w punkcie 9):
Projekt obejmuje:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom starszym i przeciwdziałanie stosowanym nadużyciom
wobec nich (pogadanki, wymiana doświadczeń)
2. Upowszechnianie form rekreacyjnych dla seniorów.
3. Spotkania integracyjne w tym międzypokoleniowa wymiana doświadczeń.
4. Integracja na wyjeździe.
5. Upowszechnianie edukacji w zakresie nowych technologii, języka obcego, edukacja w
zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia, porad dietetyka, kosmetyczki, fryzjera itp.
Na jakim etapie jest przygotowanie projektu: koncepcja, gromadzenie wymaganej
dokumentacji (uzgodnienia, pozwolenia itp.), realizacja
Koncepcja

13

Czy Wnioskodawca będzie ubiegać się o dofinansowanie z osi priorytetowej 11 RPO WM
na lata 2014-2020?
TAK

NIE

Czy w przypadku niepozyskania środków UE projekt może być realizowany?
14
TAK

NIE

Spodziewane efekty przedsięwzięcia: rzeczowe, społeczne, gospodarcze (krótki opis
KONKRETNYCH, mierzalnych elementów/zjawisk, które powstaną w wyniku realizacji):
wskaźniki efektów społecznych:

15

- liczba uczestników projektu- 80 osób
- liczba spotkań w tym warsztatowych i edukacyjnych – 15
- liczba wyjazdów integracyjnych – 2
wskaźniki
efektów
przestrzennych
(np.
liczba
budynków
poddanych
renowacji/remontowi/przebudowie, liczba budynków przebudowanych na cele edukacyjnospołeczne, powierzchnia utworzonych/zrewaloryzowanych obiektów zieleni miejskiej itp.):
nie dotyczy
wskaźniki efektów gospodarczych (np. liczba nowych miejsc pracy, liczba nowych
przedsiębiorstw/nowych punktów usługowych na obszarze rewitalizacji, liczba nowych lokalnych
projektów biznesowych typu targi, festyny, liczba budynków przebudowanych na cele biznesowe
itp.):
nie dotyczy
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8

Ostateczna grupa odbiorców (beneficjentów) przedsięwzięcia :
16
Odbiorcami projektu są osoby w wieku senioralnym 60

+

Podstawowe dane o wnioskodawcy i przedsięwzięciu

1

2

3

Nazwa
projektu
(zwięzła
i
trafnie
określająca charakter
przedsięwzięcia)
Wnioskodawca

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci 2-3 letnich nie objętych
wychowaniem przedszkolnym w Łęgu Tarnowskim i Żabnie

(nazwa,daneteleadres
owe)

Centrum Usług Wspólnych

Osoba wskazana do
kontaktu (dodatkowo
e-mail, tel., funkcja)

Bernadeta Zych Prezes Stowarzyszenia „W Dobrą Stronę” Konary,
791354821, bernadeta73-73@o2.pl,

Partnerzy projektu
4

(nazwa,
teleadresowe)

dane

nd

Obszar Rewitalizacji (OR):

5

Miejsce realizacji

Teren objęty rewitalizacją obszaru: Żabno, Łęg Tarnowski

(adres, obszar miasta,
ulica, nr działki, itp.)

Poza OR:
w przypadku miejsca realizacji położonego poza OR proszę wskazać
jakie działania w ramach projektu będą oddziaływać na OR:
a. Koszt całkowity brutto w zł: 500 000,00

6

Szacunkowe
projektu

koszty

b. Planowany udział własny Wnioskodawcy kwotowo:
- wkład finansowy: 75 000,00
- wkład rzeczowy/praca własna:
c. źródła współfinansowania z szacunkowym określeniem kwotowym lub
% wsparcia:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR): nd
- Europejski Fundusz Społeczny (EFS): 425 000,00
d. inne

7

Okres
projektu

realizacji

2018 - 2020

Opis problemu, na rozwiązanie którego ukierunkowane jest przedsięwzięcie:
8

Obecnie istniejące placówki oświatowo-wychowawcze zajmujące się dziećmi w wieku od 2-3 lat
nie posiadają środków finansowych na organizację zajęć dla wszystkich dzieci z terenu Gminy.
Bardzo często kobiety po urodzeniu dziecka porzucają aktywność zawodową w celu skupienia się

8
Interesariusze procesu rewitalizacji (mieszkańcy OR/miejscowości/osiedla/ulicy, wspólnoty
mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe,
grupy społeczne: niepełnosprawni, os. uzależnione, wykluczone społecznie, rodziny wielodzietne, dzieci i
młodzież, seniorzy, samotne matki itp.), którzy odniosą bezpośrednie lub pośrednie korzyści z realizacji
przedsięwzięcia.
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na opiece nad dzieckiem. Prowadzi to do pojawiającego się zwiększenia bezrobocia wśród kobiet,
a im dłużej ta przerwa trwa tym trudniej jest im powrócić do poprzednio wykonywanego zawodu/
pracy. Spowodowane jest to faktem im po zakończeniu okresu opieki na dzieckiem osoby takie
nie mają możliwości pozostawienia dzieci w placówkach na terenie gminy oferujących opiekę w
okresie przed przedszkolnym. Ograniczenie to wynika z niedostatecznej ilości osób które opiekują
się takimi dziećmi, a spowodowane jest to ograniczonymi możliwościami finansowymi gminy na
opłacenia dodatkowych etatów dla takich osób.
Organizacja dodatkowych etatów i zajęć dla dzieci w wieku od 2-3 lat pozwoli na efektywniejszą
walkę z bezrobociem wśród kobiet w tym możliwość zatrudnienia dodatkowych osób w takich
ośrodkach.
Cele i zakres zgłaszanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
Cele projektu

9

(każdy projekt musi
przyczyniać się do
osiągnięcia
co
najmniej 2 rodzajów
celów, w tym zawsze
celu
społecznego albo być
komplementarnym do
innego
konkretnego
projektu zgłaszanego
do GPR przez tego
samego lub innego
wnioskodawcę.
W
tym
wypadku
prosimy o wypełnienie
pkt. 10

Ogólny:
Tworzenie na terenie
posiadających dzieci.

Gminy

przestrzeni

przyjaznej

dla

rodzin

Społeczny:
Podniesienie jakości życia rodziców, poprzez umożliwienie im powrotu do
pracy zarobkowej.
Stworzenie warunków społecznych dla rodzin chcących posiadać większą
ilość dzieci.
Gospodarczy:
Zwiększenia aktywności zawodowej kobiet po urodzeniu dziecka.
Przestrzenny:
Nie przewiduje się.
Środowiskowy:
Nie przewiduje się.

Czy projekt jest komplementarny (uzupełniający) do projektu (lub projektów)
zrealizowanego, realizowanego lub planowanego do realizacji współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
10

11

12

TAK (proszę podać nazwę tego projektu)
1. „Przedsiębiorcza
kobieta”
–
program
aktywizacji społecznej i zawodowej kobiet na
NIE
terenie osiedli Łęg Tarnowski i Niedomice.
2. Zaczaruj Jesień Życia
Krótka charakterystyka działań w ramach przedsięwzięcia (działania te mają służyć
osiągnięciu celów podanych w punkcie 9):
Projekt obejmuje:
1. Dofinansowanie działalności placówek wychowawczych dla dzieci w wieku 2-3 lat.
2. Opiekę dzienną dla dzieci
3. Organizację zajęć dla dzieci w wielki 2-3 lat
4. Przeznaczenie środków finansowych na remonty obiektów w celu dostosowania ich do
przyjęcia większej liczby podopiecznych.
5. Zatrudnienie dodatkowych osób w celu opieki nad dziećmi.
Na jakim etapie jest przygotowanie projektu:
dokumentacji (uzgodnienia, pozwolenia itp.), realizacja

koncepcja,

gromadzenie

wymaganej

Koncepcja
13

Czy Wnioskodawca będzie ubiegać się o dofinansowanie z osi priorytetowej 11 RPO WM
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na lata 2014-2020?
TAK

NIE

Czy w przypadku niepozyskania środków UE projekt może być realizowany?
14
TAK

NIE

Spodziewane efekty przedsięwzięcia: rzeczowe, społeczne, gospodarcze (krótki opis
KONKRETNYCH, mierzalnych elementów/zjawisk, które powstaną w wyniku realizacji):
wskaźniki efektów społecznych:
- liczba dzieci objętych opieką - 20 osób

15

wskaźniki
efektów
przestrzennych
(np.
liczba
budynków
poddanych
renowacji/remontowi/przebudowie, liczba budynków przebudowanych na cele edukacyjnospołeczne, powierzchnia utworzonych/zrewaloryzowanych obiektów zieleni miejskiej itp.):
nie dotyczy
wskaźniki efektów gospodarczych (np. liczba nowych miejsc pracy, liczba nowych
przedsiębiorstw/nowych punktów usługowych na obszarze rewitalizacji, liczba nowych lokalnych
projektów biznesowych typu targi, festyny, liczba budynków przebudowanych na cele biznesowe
itp.):
- dodatkowe etat dla pracowników placówek opiekuńczo-wykonawczych: 2 osoby
9

Ostateczna grupa odbiorców (beneficjentów) przedsięwzięcia :
16
Odbiorcami projektu są rodziny posiadające dzieci w wieku do lat 3

Podstawowe dane o wnioskodawcy i przedsięwzięciu

1

Nazwa
projektu
(zwięzła
i
trafnie
określająca charakter
przedsięwzięcia)

„Przedsiębiorcza kobieta” – program aktywizacji społecznej i zawodowej
kobiet na terenie osiedli Łęg Tarnowski i Niedomice.

Wnioskodawca
2

(nazwa,
teleadresowe)

dane

Gminne Centrum Kultury

Gminne Centrum Kultury
3

Osoba wskazana do
kontaktu (dodatkowo
e-mail, tel., funkcja)

33-240 Żabno ul. Jagiełły 16
e-mail ckzabno@onet.pl
(014) 645-66-79

Partnerzy projektu
4

(nazwa,
teleadresowe)

dane

Nd.

9
Interesariusze procesu rewitalizacji (mieszkańcy OR/miejscowości/osiedla/ulicy, wspólnoty
mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe,
grupy społeczne: niepełnosprawni, os. uzależnione, wykluczone społecznie, rodziny wielodzietne, dzieci i
młodzież, seniorzy, samotne matki itp.), którzy odniosą bezpośrednie lub pośrednie korzyści z realizacji
przedsięwzięcia.
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Obszar Rewitalizacji (OR):

5

Miejsce realizacji

Teren objęty rewitalizacją obszaru: Żabno, Niedomice, Łęg Tarnowski.

(adres, obszar miasta,
ulica, nr działki, itp.)

Poza OR:
w przypadku miejsca realizacji położonego poza OR proszę wskazać
jakie działania w ramach projektu będą oddziaływać na OR:
a. Koszt całkowity brutto w zł: 400 000,00

6

Szacunkowe
projektu

koszty

b. Planowany udział własny Wnioskodawcy kwotowo:
- wkład finansowy: 50 000,00
- wkład rzeczowy/praca własna: 10 000
c. źródła współfinansowania z szacunkowym określeniem kwotowym lub
% wsparcia:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR): nd
- Europejski Fundusz Społeczny (EFS): 340 000,00
d. inne

7

Okres
projektu

realizacji

2018 - 2020

Opis problemu, na rozwiązanie którego ukierunkowane jest przedsięwzięcie:

8

Najczęstszym problemem kobiet które przez dłuższy okres czasu nie podejmowały pracy
zarobkowej jest powrót na rynek pracy lub podjęcie działań które pozwolą na spełnienie się
zawodowo. Konsekwencją takiego stanu jest utrzymujące się wysoki bezrobocie wśród kobiet,
bezczynność, poczucie bezużyteczności. Często osoby takie nie radzą sobie z taką sytuacją co w
efekcie powoduje, że znajdują się na marginesie życia społecznego i zawodowego, czują się
zagubione i niepotrzebne. Osoby takie w wyniku sytuacji w jakiej się znalazły tracą wiarę we
własne umiejętności co skłania je do najprostszej drogi pozyskiwania środków finansowych w
postaci pobierania świadczeń socjalnych.
W celu aktywizacji tej grupy społecznej planuje się zorganizowanie cyku kursów i szkoleń których
efektem będzie podjęcie samozatrudnienia przez kobiety. Prowadzenie własnej działalności
gospodarczej i wykorzystanie drzemiących potencjałów w tych osobach.
Cele i zakres zgłaszanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
Cele projektu

9

(każdy projekt musi
przyczyniać się do
osiągnięcia
co
najmniej 2 rodzajów
celów, w tym zawsze
celu
społecznego albo być
komplementarnym do
innego
konkretnego
projektu zgłaszanego
do GPR przez tego
samego lub innego
wnioskodawcę.
W
tym
wypadku
prosimy o wypełnienie
pkt. 10

Ogólny:
Aktywizacja kobiet w sferze społecznej i zawodowej
Społeczny:
Podniesienie jakości życia kobiet poprzez przywrócenie im wiary w swoje
siły i możliwość stworzenia warunków do samorealizacji zawodowej.
Gospodarczy:
Rozwój przedsiębiorstw na terenie gminy oraz zwiększenie osób
pracujących na zasadzie samozatrudnienia.
Przestrzenny:
Nie przewiduje się.

Środowiskowy:
Nie przewiduje się.
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Czy projekt jest komplementarny (uzupełniający) do projektu (lub projektów)
zrealizowanego, realizowanego lub planowanego do realizacji współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
10

11

12

TAK (proszę podać nazwę tego projektu)
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci
NIE
2-3 letnich nie objętych wychowaniem
przedszkolnym w Łęgu Tarnowskim i Żabnie
Krótka charakterystyka działań w ramach przedsięwzięcia (działania te mają służyć
osiągnięciu celów podanych w punkcie 9):
Projekt obejmuje:
1. Organizację szkoleń dla kobiet chcących rozpocząć działalność gospodarczą.
2. Konkurs grantów dla osób biorących udział w szkoleniu w celu rozpoczęcia działalności
gospodarczej.
3. Usługę doradczą w zakresie prowadzenia działalności.
Na jakim etapie jest przygotowanie projektu:
dokumentacji (uzgodnienia, pozwolenia itp.), realizacja

koncepcja,

gromadzenie

wymaganej

Koncepcja

13

Czy Wnioskodawca będzie ubiegać się o dofinansowanie z osi priorytetowej 11 RPO WM
na lata 2014-2020?
TAK

14

NIE

Czy w przypadku niepozyskania środków UE projekt może być realizowany?
TAK
NIE
Spodziewane efekty przedsięwzięcia: rzeczowe, społeczne, gospodarcze (krótki opis
KONKRETNYCH, mierzalnych elementów/zjawisk, które powstaną w wyniku realizacji):
wskaźniki efektów społecznych:
- liczba uczestników projektu- 15 osób
- liczba spotkań w tym szkoleń edukacyjnych – 1 edycja

15

wskaźniki
efektów
przestrzennych
(np.
liczba
budynków
poddanych
renowacji/remontowi/przebudowie, liczba budynków przebudowanych na cele edukacyjnospołeczne, powierzchnia utworzonych/zrewaloryzowanych obiektów zieleni miejskiej itp.):
nie dotyczy
wskaźniki efektów gospodarczych (np. liczba nowych miejsc pracy, liczba nowych
przedsiębiorstw/nowych punktów usługowych na obszarze rewitalizacji, liczba nowych lokalnych
projektów biznesowych typu targi, festyny, liczba budynków przebudowanych na cele biznesowe
itp.):
- liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych - 8
10

Ostateczna grupa odbiorców (beneficjentów) przedsięwzięcia :
16

Odbiorcami projektu są kobiety nieaktywne zawodowo

10
Interesariusze procesu rewitalizacji (mieszkańcy OR/miejscowości/osiedla/ulicy, wspólnoty
mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe,
grupy społeczne: niepełnosprawni, os. uzależnione, wykluczone społecznie, rodziny wielodzietne, dzieci i
młodzież, seniorzy, samotne matki itp.), którzy odniosą bezpośrednie lub pośrednie korzyści z realizacji
przedsięwzięcia.
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Podstawowe dane o wnioskodawcy i przedsięwzięciu

1

2

3

Nazwa projektu
(zwięzła i trafnie
określająca charakter
przedsięwzięcia)

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących dwóch budynków
mieszkalnych ze zmianą sposobu użytkowania na budynek
mieszkalnictwa zbiorowego –Dom Pielgrzyma

Wnioskodawca

Krzysztof Kuczek „DACH BAX”, ul. Wyspiańskiego 35 A,

(nazwa, dane
teleadresowe)

33-240 Żabno, email:dach.bax@interia.pl, tel.: 506060970

Osoba wskazana do
kontaktu (dodatkowo
e-mail, tel., funkcja)

Krzysztof Kuczek- właściciel, email: dach.bax@interia.pl ,
tel.: 506060970

( dom wycieczkowy) –wraz ze stołówką ( kawiarnia, restauracja)

Partnerzy projektu
4

(nazwa, dane
teleadresowe)

Brak

Obszar Rewitalizacji (OR):

5

Miejsce realizacji

ul. Wyspiańskiego 35 A, 33-240 Żabno, działki nr 886 i 887

(adres, obszar miasta,
ulica, nr działki, itp.)

Poza OR:
w przypadku miejsca realizacji położonego poza OR proszę wskazać
jakie działania w ramach projektu będą oddziaływać na OR:
a. Koszt całkowity brutto w zł: 1 600 000,00

6

Szacunkowe koszty
projektu

b. Planowany udział własny Wnioskodawcy kwotowo:
- wkład finansowy: 38 000,00
- wkład rzeczowy/praca własna: 270 000,00
c. źródła współfinansowania z szacunkowym określeniem kwotowym lub
% wsparcia:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR): 800 800,00
- Europejski Fundusz Społeczny (EFS): nd.
d. inne

7

Okres
projektu

realizacji

10.2017-10.2019.

Opis problemu, na rozwiązanie którego ukierunkowane jest przedsięwzięcie:

8

Realizacja projektu umożliwi rozwiązanie problemu społecznego polegającego na
niewystarczającej ilości funkcjonujących miejsc, zapewniających noclegi i wyżywienie dla
pielgrzymów i gości przybywających do Sanktuarium Matki Boskiej w Odporyszowie oraz
ogólnodostępnego miejsca dla lokalnej społeczności, wraz z zapleczem sanitarnym i kuchennym
do organizowania bezpłatnych spotkań i warsztatów. Dodatkowo, realizacja projektu, zakłada
wykorzystanie zaniedbanej przestrzeni mieszkaniowej na cele gospodarcze i społeczne, w tym
utworzenie nowych miejsc pracy.
Cele i zakres zgłaszanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
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Cele projektu

9

(każdy projekt musi
przyczyniać się do
osiągnięcia
co
najmniej 2 rodzajów
celów, w tym zawsze
celu
społecznego albo być
komplementarnym do
innego
konkretnego
projektu zgłaszanego
do GPRMT przez tego
samego lub innego
wnioskodawcę.
W
tym
wypadku
prosimy o wypełnienie
pkt. 10

10

Ogólny:
Rewitalizacja i przebudowa dwóch budynków mieszkalnych na obiekty
pełniące funkcje społeczne i gospodarcze.
Społeczny:
Utworzenie ogólnodostępnego miejsca dla lokalnej społeczności, wraz z
zapleczem sanitarnym i kuchennym do organizowania bezpłatnych
spotkań i warsztatów.
Gospodarczy:
Utworzenie nowych miejsc pracy
Przestrzenny:
Poprawienie układu przestrzennego poprzez zagospodarowanie
zaniedbanej i niewykorzystanej powierzchni budynków mieszkalnych

Środowiskowy:
Nie dotyczy

Czy projekt jest komplementarny (uzupełniający) do projektu (lub projektów)
zrealizowanego, realizowanego lub planowanego do realizacji współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
TAK (proszę podać nazwę tego projektu)

NIE

Krótka charakterystyka działań w ramach przedsięwzięcia (działania te mają służyć
osiągnięciu celów podanych w punkcie 9):

11

12

Planowana operacja, zgodnie z decyzją nr 185/2017 z dn. 22.02.2017 zakłada, przeprowadzenie
następujących prac:
- przebudowę , rozbudowę i nadbudowę istniejących dwóch budynków mieszkalnych ze
zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalnictwa zbiorowego- Dom Pielgrzyma wraz
ze stołówka (kawiarnia, restauracja),
- wykonanie wewnętrznej instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, centralnego
ogrzewania i elektrycznej,
- wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do studzienki „S1”,
- wykonanie 24 sztuk miejsc postojowych dla samochodów osobowych z droga dojazdową i
ekranem akustycznym.
- uruchomienie i rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Na jakim etapie jest przygotowanie projektu:
dokumentacji (uzgodnienia, pozwolenia itp.), realizacja

koncepcja,

gromadzenie

wymaganej

Gromadzenie wymaganej dokumentacji

13

Czy Wnioskodawca będzie ubiegać się o dofinansowanie z osi priorytetowej 11 RPO WM
na lata 2014-2020?
TAK

14

15

NIE

Czy w przypadku niepozyskania środków UE projekt może być realizowany?
TAK
NIE
Spodziewane efekty przedsięwzięcia: rzeczowe, społeczne, gospodarcze (krótki opis
KONKRETNYCH, mierzalnych elementów/zjawisk, które powstaną w wyniku realizacji):
wskaźniki efektów społecznych (np. liczba os. ubogich, niepełnosprawnych objętych
wsparciem, liczba os. przeszkolonych, liczba zrealizowanych szkoleń, wydarzeń itp.):
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- liczba zrealizowanych szkoleń / wydarzeń dla mieszkańców: 5
wskaźniki
efektów
przestrzennych
(np.
liczba
budynków
poddanych
renowacji/remontowi/przebudowie, liczba budynków przebudowanych na cele edukacyjnospołeczne, powierzchnia utworzonych/zrewaloryzowanych obiektów zieleni miejskiej itp.):
- liczba budynków poddanych renowacji-2
wskaźniki efektów gospodarczych (np. liczba nowych miejsc pracy, liczba nowych
przedsiębiorstw/nowych punktów usługowych na obszarze rewitalizacji, liczba nowych lokalnych
projektów biznesowych typu targi, festyny, liczba budynków przebudowanych na cele biznesowe
itp.):
- liczba nowych miejsc pracy: 3
liczba nowych punktów usługowych na obszarze rewitalizacji: 1
11

Ostateczna grupa odbiorców (beneficjentów) przedsięwzięcia :
16
Mieszkańcy obszaru rewitalizacji – Żabno, grupy społeczne.

Podstawowe dane o wnioskodawcy i przedsięwzięciu

1

Nazwa
projektu
(zwięzła
i
trafnie
określająca charakter
przedsięwzięcia)

Rewitalizacja budynku Przedszkola Niepublicznego polegająca na
rozszerzeniu działalności statutowej Stowarzyszenia „W Dobrą Stronę”
Konary o Ośrodek Dziennego Pobytu dla Seniorów

2

Wnioskodawca
(nazwa,
dane
teleadresowe)

Stowarzyszenie „W Dobrą Stronę” Konary
ul. Wyspiańskiego 63 33-240 Żabno

3

Osoba wskazana do
kontaktu (dodatkowo
e-mail, tel., funkcja)

W przypadku gdy projekt realizowany będzie w partnerstwie
Bernadeta Zych Prezes Stowarzyszenia
bernadeta73-73@o2.pl
791 354 821

4

Partnerzy projektu
(nazwa,
dane
teleadresowe)

Gmina Żabno

5

Miejsce realizacji
(adres, obszar miasta,
ulica, nr działki, itp.)

6

Szacunkowe
projektu

koszty

Obszar Rewitalizacji (OR):
ul. Wyspiańskiego 63 33-240 Żabno, Działki nr 1034, 1032
Poza OR:
w przypadku miejsca realizacji położonego poza OR proszę wskazać
jakie działania w ramach projektu będą oddziaływać na OR:
a. Koszt całkowity brutto w zł: 1 000 000
b. Planowany udział własny Wnioskodawcy kwotowo:
- wkład finansowy: 250 000,00
- wkład rzeczowy/praca własna: nd.
c. źródła współfinansowania z szacunkowym określeniem kwotowym lub

11
Interesariusze procesu rewitalizacji (mieszkańcy OR/miejscowości/osiedla/ulicy, wspólnoty
mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe,
grupy społeczne: niepełnosprawni, os. uzależnione, wykluczone społecznie, rodziny wielodzietne, dzieci i
młodzież, seniorzy, samotne matki itp.), którzy odniosą bezpośrednie lub pośrednie korzyści z realizacji
przedsięwzięcia.
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% wsparcia:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR): 750 000,00
- Europejski Fundusz Społeczny (EFS): nd.
d. inne
7

8

Okres
realizacji
2017-2020
projektu
Opis problemu, na rozwiązanie którego ukierunkowane jest przedsięwzięcie:
Starzejące się społeczeństwo wymusza zmianę podejścia do osób starszych, dostrzeżeniu ich
problemów i pomocy tym osobom. Najczęstszym problemem osób starszych jest samotność,
która spowodowana jest brakiem komunikacji. Jej brak rodzi stagnację, która systematycznie
zabija jakiekolwiek zaangażowanie. Budowanie nowych relacji z wiekiem jest coraz trudniejsze.
Konsekwencją takiego stanu jest brak kontaktu z kolegami, nuda, bezczynność, tęsknota za
pracą, poczucie bezużyteczności. Często osoby starsze nie radzą sobie z tymi zmianami co w
efekcie powoduje, że znajdują się na marginesie życia społecznego, czują się zagubieni i
niepotrzebni. Aby zapobiec podobnym zjawiskom konieczne jest zorganizowanie miejsc oraz
zajęć w których osoby takie mogą brać codziennie udział. Zajęcia takie mogą stać się zarówno
terapią jak i nową ofertą spędzenia wolnego czasu, którego starsze osoby mają wiele. Celem
projektu jest stworzenie miejsca w którym możliwe będzie spotkanie się starszych ludzi.
Cele i zakres zgłaszanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

9

10

Cele projektu
(każdy projekt musi Ogólny:
Tworzenie na terenie Gminy przestrzeni przyjaznej seniorom
przyczyniać się do
osiągnięcia
co
najmniej 2 rodzajów Społeczny:
celów, w tym zawsze
Podniesienie jakości życia osób starszych szczególnie narażonych na
celu
wyłączenie społeczne. Integracja osób starszych ze środowiskiem oraz
społecznego albo być
upowszechnianie form edukacji wśród seniorów.
komplementarnym do
Gospodarczy:
innego
konkretnego
Nie przewiduje się
projektu zgłaszanego
do GPRMT przez tego Przestrzenny:
samego lub innego
Zwiększenie atrakcyjności, funkcjonalności i potencjału obiektu
wnioskodawcę.
infrastruktury zlokalizowanego na rewitalizowanym obszarze
W
tym
wypadku
prosimy o wypełnienie Środowiskowy:
Nie przewiduje się
pkt. 10
Czy projekt jest komplementarny (uzupełniający) do projektu (lub projektów)
zrealizowanego, realizowanego lub planowanego do realizacji współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
TAK (proszę podać nazwę tego projektu)
Projekt będzie uzupełnieniem dla realizacji
NIE
działania prowadzonego w ramach projektu:
Zaczaruj jesień życia
Krótka charakterystyka działań w ramach przedsięwzięcia (działania te mają służyć
osiągnięciu celów podanych w punkcie 9):

11

12

Projekt obejmuje:
dobudowę segmentu budynku z pomieszczeniami dla obsługi seniorów: świetlica, pokój relaksowy
sanitariaty. Przystosowanie istniejących pomieszczeń przedszkola do realizacji wspólnej funkcji
(modernizacja kuchni remont instalacji c.o., modernizacja oświetlenia, docieplenie budynku z
nową elewacją, wykonanie miejsc postojowych, zagospodarowanie ogrodu pod kątem
rekreacyjno-wypoczynkowym, remont ogrodzenia).
Na jakim etapie jest przygotowanie projektu: koncepcja, gromadzenie wymaganej
dokumentacji (uzgodnienia, pozwolenia itp.), realizacja
Na etapie koncepcji

13

Czy Wnioskodawca będzie ubiegać się o dofinansowanie z osi priorytetowej 11 RPO WM
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na lata 2014-2020?
TAK

NIE

Czy w przypadku niepozyskania środków UE projekt może być realizowany?
14
TAK

NIE

Spodziewane efekty przedsięwzięcia: rzeczowe, społeczne, gospodarcze (krótki opis
KONKRETNYCH, mierzalnych elementów/zjawisk, które powstaną w wyniku realizacji):
wskaźniki efektów społecznych (np. liczba os. ubogich, niepełnosprawnych objętych
wsparciem, liczba os. przeszkolonych, liczba zrealizowanych szkoleń, wydarzeń itp.):
- liczba osób uczestniczących w zajęciach dziennych dla ludzi starszych – 30 / rok

15

wskaźniki
efektów
przestrzennych
(np.
liczba
budynków
poddanych
renowacji/remontowi/przebudowie, liczba budynków przebudowanych na cele edukacyjnospołeczne, powierzchnia utworzonych/zrewaloryzowanych obiektów zieleni miejskiej itp.):
- liczba budynków podanych remontowi w celu dostosowanie ich od potrzeb osób starszych - 1
wskaźniki efektów gospodarczych (np. liczba nowych miejsc pracy, liczba nowych
przedsiębiorstw/nowych punktów usługowych na obszarze rewitalizacji, liczba nowych lokalnych
projektów biznesowych typu targi, festyny, liczba budynków przebudowanych na cele biznesowe
itp.):
nie dotyczy
12

Ostateczna grupa odbiorców (beneficjentów) przedsięwzięcia :
16

Odbiorcami projektu są osoby w wieku senioralnym 60+

Podstawowe dane o wnioskodawcy i przedsięwzięciu

1

Nazwa
projektu
(zwięzła
i
trafnie
określająca charakter
przedsięwzięcia)

Renowacja i ochrona przed zagrożeniem obiektu dziedzictwa
kulturowego wraz z otoczeniem Sanktuarium Matki Boskiej
w Odporyszowie

2

Wnioskodawca
(nazwa,
dane
teleadresowe)

Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Oczyszczenia Najświętszej
Maryi Panny w Odporyszowie
Odporyszów ul. Plac Kościelny 1
33 – 240 Żabno

3

Osoba wskazana do
kontaktu (dodatkowo
e-mail, tel., funkcja)

Ks. Janusz Oćwieja – Proboszcz Parafii
telefon 501 678 808

4

Partnerzy projektu
(nazwa,
dane
teleadresowe)

Nie dotyczy

12
Interesariusze procesu rewitalizacji (mieszkańcy OR/miejscowości/osiedla/ulicy, wspólnoty
mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe,
grupy społeczne: niepełnosprawni, os. uzależnione, wykluczone społecznie, rodziny wielodzietne, dzieci i
młodzież, seniorzy, samotne matki itp.), którzy odniosą bezpośrednie lub pośrednie korzyści z realizacji
przedsięwzięcia.
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5

Miejsce realizacji
(adres, obszar miasta,
ulica, nr działki, itp.)

Obszar Rewitalizacji (OR):
Odporyszów ul. Plac Kościelny 1 Nr. dz. 682
Poza OR:
w przypadku miejsca realizacji położonego poza OR proszę wskazać
jakie działania w ramach projektu będą oddziaływać na OR:
a. Koszt całkowity brutto w zł: 2.000.000,00 zł
b. Planowany udział własny Wnioskodawcy kwotowo:

6

Szacunkowe
projektu

koszty

- wkład finansowy: 500.000,00 zł(słownie; trzysta tysięcy złotych)
- wkład rzeczowy/praca własna: nd.
c. źródła współfinansowania z szacunkowym określeniem kwotowym lub
% wsparcia:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR): 1 500 000,00
- Europejski Fundusz Społeczny (EFS): nd.
d. inne

7

8

Okres
realizacji
2017 - 2020
projektu
Opis problemu, na rozwiązanie którego ukierunkowane jest przedsięwzięcie:
Kościół pod wezwaniem Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Odporyszowie stanowi jedno z
najważniejszych miejsc kultu religijnego w gminie. Z uwagi na jego szczególny charakter oraz
wielowiekową historię stanowi jeden z najcenniejszych elementów kultury lokalnej i miejsce
szczególnie często odwiedzane przez miejscową ludność. Wraz z otaczającym terenem stanowi
centrum wis Odporyszów. Z uwagi na jego wielowiekową jego stan techniczny uległ znacznemu
pogorszeniu. Zawilgocenia murów, zniszczenia wynikające w pogarszającego się stanu
technicznego murów i tynków wewnętrznych powodują, iż miejsce to zaczyna tracić swoje walory
estetyczne i społeczne. Na dzień dzisiejszy otoczenie obiektu jak i sam budynek wymagają polnej
interwencji. Konieczność wykonania robót remontowych podyktowana jest głównie względami
bezpieczeństwa jak również utrzymaniem stosownej estetyki i charakteru historycznego
zabytkowego kościoła i otoczenia.
Cele i zakres zgłaszanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
Ogólny:
Zahamowanie zjawiska degradacji obszaru centrum wsi.

9

Cele projektu
(każdy projekt musi
przyczyniać się do
osiągnięcia
co
najmniej 2 rodzajów
celów, w tym zawsze
celu
społecznego albo być
komplementarnym do
innego
konkretnego
projektu zgłaszanego
do GPRMT przez tego
samego lub innego
wnioskodawcę.
W
tym
wypadku
prosimy o wypełnienie
pkt. 10

Poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na
jakość życia mieszkańców.
Społeczny:
Zwiększenie potencjału kulturalnego i turystycznego poprzez nadanie
obiektom i terenom nowych funkcji społeczno-kulturalnych i
turystycznych.
Gospodarczy:
Kreowanie pozytywnego wizerunku wsi dla turystów, tworzenie
warunków do rozwoju przedsiębiorczości.
Przestrzenny:
Modernizacja obiektu oraz przestrzeni publicznej i infrastruktury
technicznej, restauracja zabytków .
Środowiskowy:
Nie przewiduje się.
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10

Czy projekt jest komplementarny (uzupełniający) do projektu (lub projektów)
zrealizowanego, realizowanego lub planowanego do realizacji współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
TAK (proszę podać nazwę tego projektu)

NIE

Krótka charakterystyka działań w ramach przedsięwzięcia (działania te mają służyć
osiągnięciu celów podanych w punkcie 9):

11

Prace w ramach projektu obejmą:
renowację polichromii w kościele, remont instalacji elektrycznej (instalacja oświetlenia terenu i
iluminacji budynku kościoła oraz zasilania ogrzewania elektrycznego i modernizacja istniejącej
tablicy głównej TG), wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku kościelnego, kanalizacji
opadowa, pokrycie istniejących w obrębie kościoła betonowych schodów nawierzchnią kamienną,
wykonanie w kamieniu wejścia na teren kościelny, schodki i pochylnie dla niepełnosprawnych
2
(59,57m ), przełożenie i wymiana rury spustowej dł. 3,0m przy murze muzeum na rurę miedzianą,
skucie podjazdu betonowego do pomieszczenia muzeum, wykonanie nawierzchni z kostki
2
granitowej (92,7m ), wykonanie izolacji poziomej w miejscach powstałych szerokich na murze
2
zawilgoceń, tj. północno zachodniej części muru od strony alei – około 10m wymiana pokrycia
muru z blachy powlekanej ułożonej topornie, nie przylegającej do zaokrąglonych kształtów
zwieńczenia muru powodującej zawilgocenie ścian ogrodzenia na blachę tytanową szczelnie
przylegającej do muru z zabezpieczeniem przed zamakaniem, oczyszczenie tynków na murze
2
(około 76m ) malowanie muru farbą elewacyjną, odbicie istniejących zawilgoconych kamiennych
okładzin cokołowych, odbicie tynku ponad widoczne zawilgocenie, usunięcie zawilgoconych spoin
na ceglanym murze kościelnym, wykonanie dwurzędowej iniekcji ciśnieniowej w celu wykonania
przeponowej izolacji przeciwwilgociowej poziomej nad ścianami fundamentowymi, wykonanie
tynków konserwatorskich na oczyszczonych powierzchniach ze wcześniejszym uzupełnieniem
spoin preparatem zapewniającym odwilgocenie ścian (zgodnie z technologią), naprawa
zniszczonych obróbek z blachy miedzianej przy okapie dachu na długości ok. 10,0mb, wykonanie
rynien na gzymsach z blachy miedzianej na elewacji wschodniej zgodnie z rysunkiem w celu
zapobiegania przebarwianiu się tynków elewacyjnych na zielono od utleniającej się miedzi,
włączenie rynien do istniejących miedzianych rur spustowych, wykonanie nowych okładzin
cokołowych z kamienia wapienia pińczowskiego nawiązującego do istniejącej górnej części cokołu
2
z odtworzeniem wielkowymiarowych płyt wapiennych z zaokrągloną górną krawędzią (72,6m ),
pomalowanie ścian kościoła farbami konserwatorskimi elewacyjnymi wysokiej klasy, renowacja
istniejących w niszach elewacji figurek kamiennych zgodnie ze sztuką konserwatorską wg
programu konserwatorskiego.
Na jakim etapie jest przygotowanie projektu:
dokumentacji (uzgodnienia, pozwolenia itp.), realizacja

12

13

koncepcja,

gromadzenie

wymaganej

Wykonana dokumentacja techniczno-budowlana remontu i modernizacji jesteśmy na etapie
uzgodnień konserwatorskich i gromadzenia dokumentów niezbędnych do wystąpienia o
pozwolenie na roboty renowacyjne
Czy Wnioskodawca będzie ubiegać się o dofinansowanie z osi priorytetowej 11 RPO WM na
lata 2014-2020?
TAK
NIE
Czy w przypadku niepozyskania środków UE projekt może być realizowany?

14
TAK

15

NIE

Spodziewane efekty przedsięwzięcia: rzeczowe, społeczne, gospodarcze (krótki opis
KONKRETNYCH, mierzalnych elementów/zjawisk, które powstaną w wyniku realizacji):
wskaźniki efektów społecznych (np. liczba os. ubogich, niepełnosprawnych objętych wsparciem,
liczba os. przeszkolonych, liczba zrealizowanych szkoleń, wydarzeń itp.):
- liczby osób korzystających z terenu odrestaurowanej infrastruktury: 2000 / rok
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wskaźniki
efektów
przestrzennych
(np.
liczba
budynków
poddanych
renowacji/remontowi/przebudowie,
liczba budynków przebudowanych na cele edukacyjnospołeczne, powierzchnia utworzonych/zrewaloryzowanych obiektów zieleni miejskiej itp.):
- liczna odrestaurowanych obiektów: 1
wskaźniki efektów gospodarczych (np. liczba nowych miejsc pracy, liczba nowych
przedsiębiorstw/nowych punktów usługowych na obszarze rewitalizacji, liczba nowych lokalnych
projektów biznesowych typu targi, festyny, liczba budynków przebudowanych na cele biznesowe
itp.):
nie dotyczy
13

Ostateczna grupa odbiorców (beneficjentów) przedsięwzięcia :
16

Mieszkańcy Gminy w tym zwłaszcza obszaru objętego rewitalizacją (mieszkańcy Odporyszowa),
turyści.

13
Interesariusze procesu rewitalizacji (mieszkańcy OR/miejscowości/osiedla/ulicy, wspólnoty
mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe,
grupy społeczne: niepełnosprawni, os. uzależnione, wykluczone społecznie, rodziny wielodzietne, dzieci i
młodzież, seniorzy, samotne matki itp.), którzy odniosą bezpośrednie lub pośrednie korzyści z realizacji
przedsięwzięcia.
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