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ROZDZIAŁ I

WYKAZ POJĘĆ I SKROTÓW UŻYTYCH W
OPRACOWANIU

Na potrzeby projektowania
następujące zagadnienia:

interwencji

wspierających

rewitalizację

zdefiniowano

1) Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie
przedsięwzięcia obejmujące
kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzennofunkcjonalne lub techniczne lub
środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz
społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i
prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.
Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego
obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest
procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców,
organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego
procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania
służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie
(poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami
sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z
dokumentów strategicznych i planistycznych). Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane
są:
a. uwzględnienie rewitalizacji, jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju
gminy;
b. pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających
go problemów; diagnoza obejmuje kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzennofunkcjonalne, techniczne lub środowiskowe;
c. ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych;
d. właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru;
e. zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennofunkcjonalnej, technicznej, środowiskowej;
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f. koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności
rewitalizacji;
g. realizacja wynikającej z art. 5 ust. 1 rozporządzenia ogólnego zasady partnerstwa
polegającej na włączeniu partnerów w procesy programowania i realizacji projektów
rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego,
otwartego i trwałego dialogu z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty
rewitalizacji mają dotyczyć. Rewitalizacja jest prowadzona zgodnie z zasadami
zawartymi w Umowie Partnerstwa, a w szczególności z zasadami polityki przestrzennej
zawartymi w rozdziale 1.5.4 Umowy Partnerstwa.

2) 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 z następujących sfer:
a. gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej
kondycji lokalnych przedsiębiorstw),
b. środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości
środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi lub
stanu środowiska),
c. przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego
wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych
usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do
zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu
lub niskiej jakości terenów publicznych),
d. technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania
rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów
budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).
Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery,
które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku
poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości dla całej gminy.
3) Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy.
Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany
może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą
wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z
podobszarów.
4) Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego,
cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na
istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar
rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze
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sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20%
powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W
skład
obszaru
rewitalizacji
mogą
wejść
obszary
występowania
problemów
przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze),
powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania
są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.
5) Program rewitalizacji
a) inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, 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, gospodarczej, przestrzennofunkcjonalnej, 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 (np. lokalne programy rewitalizacji, miejskie programy
rewitalizacji);
b) gminny program rewitalizacji, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777).
6) Projekt rewitalizacyjny - projekt w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020, wynikający z programu rewitalizacji, tj. zaplanowany w
programie rewitalizacji i ukierunkowany na osiągnięcie jego celów albo logicznie
powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji, zgłoszony do objęcia albo objęty
współfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w
ramach programu operacyjnego. Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z programu
rewitalizacji oznacza zatem albo wskazanie (wymienienie) go wprost w programie
rewitalizacji albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających
rodzajów działań rewitalizacyjnych.

















ASOS – Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
FIO – Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020
FS – Fundusz Spójności
GUS – Główny Urząd Statystyczny,
JST – jednostka samorządu terytorialnego,
LPR – Lokalny Program Rewitalizacji
PDK – Program Dziedzictwo Kulturowe
PE – Program Edukacja
PRIK – Program Rozwój Infrastruktury Kultury
RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
RPO WŚ 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
SWOT – strengths (silne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities
(szanse) i threats (zagrożenia),
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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MŚP – sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw
B+R – prace badawczo rozwojowe
POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
PPP – Partnerstwo Publiczno – Prywatne
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
IZ – Instytucja Zarządzająca
IZRPO – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
SzOOP – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych
NPR – Narodowy Plan Rewitalizacji
GPR – Gminny Program Rewitalizacji

ROZDZIAŁ II

WPROWADZENIE

2.1 Cel i podstawa wykonania Gminnego Programu Rewitalizacji
Rewitalizacja

stanowi

proces

wyprowadzania

ze

stanu

kryzysowego

obszarów

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

przez

interesariuszy

rewitalizacji

na

podstawie

gminnego

programu

rewitalizacji1.
Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego
obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów w tym także kulturowych.
Gmina

przygotowuje,

koordynuje

i

tworzy

warunki

do

prowadzenie

rewitalizacji, ale rewitalizacja prowadzona jest przez wielu interesariuszy.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszaw, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 1777, Ustawa z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji
1
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Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
1) mieszkańcy

obszaru

rewitalizacji

oraz

właściciele,

użytkownicy

wieczyści

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym
obszarze (…);
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji
uprawnienia Skarbu Państwa.
Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez szeroki i otwarty katalog
interesariuszy ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny:
wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi
politykami

sektorowymi,

np.

transportową,

energetyczną,

celami

i

kierunkami

2

wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych) .
Działania dotyczące rewitalizacji wpisują się w szeroki kontekst działań Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju dotyczących polityki przestrzennej kraju, w szczególności
Krajowej

Strategii

Rozwoju

Regionalnego

2010-2020

i

Koncepcji

Przestrzennego

Zagospodarowania Kraju 2030, m.in. w zakresie:


przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego,



przeciwdziałania suburbanizacji,



optymalizacji gospodarowania przestrzenią i zasobami środowiskowymi,

głównie

poprzez nadanie priorytetu inwestycjom typu brownfield zamiast greenfield, głęboką
przebudowę i adaptację zdegradowanych obiektów do pełnienia nowych funkcji, np.
kulturalnych, rekreacyjnych, społecznych, gospodarczych oraz rekultywację terenów
zdegradowanych na cele przyrodnicze.

Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem o charakterze strategicznym, którego
skutki wdrożenia obejmują praktycznie wszystkie podmioty zlokalizowane na obszarze
2

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Warszawa, 2 sierpnia 2016 r.
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rewitalizowanym. Powoduje to konieczność zaangażowania do prac w przygotowaniu i
wdrażaniu szerokiego spektrum przedstawicieli sektora samorządowego, pozarządowego i
biznesowego.
Współpraca pomiędzy Partnerami Gminnego Programu Rewitalizacji ma na celu:
•

wykorzystanie

potencjału

organizacji

i

społeczności

lokalnej

poprzez

koordynowanie działań w ramach jednego, spójnego projektu akceptowanego i
wspieranego przez wszystkich uczestników,
•

optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy,
organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców,

•

wsparcie

innowacyjności

proponowanych

rozwiązań,

wyrażającą

się

zastosowaniem nowych podejść do problemów związanych z rozwojem lokalnym.

W celu zaangażowania w planowanie i realizację jak największej grupy mieszkańców
reprezentujących sektor biznesu, samorządu i NGO (non goverment organizations –
organizacje pozarządowe: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, zakłady
aktywności zawodowej, spółki non profit) zakłada się ustalenie stałego systemu
komunikacji Zespołu ds. Rewitalizacji z mieszkańcami.
W

ramach

promocji

Gminnego

Programu

Rewitalizacji

podejmowane

będą

w szczególności takie działania jak:
1. Umieszczenie

na

stronie

internetowej

Urzędu

Gminy

Pińczów

informacji

o postępach we wdrażaniu GPR,
2. Umieszczanie informacji o postępach we wdrażaniu GPR na tablicach ogłoszeń
w miejscach publicznie dostępnych,
3. Bieżące

informowanie

przez

Burmistrza

Miasta

i

Gminy

Pińczów

oraz

przedstawicieli sołectw na terenie gminy o postępach we wdrażaniu GPR
4. Organizacja spotkań bezpośrednich z potencjalnymi partnerami społecznogospodarczymi,
5. Umieszczenie

tablic

reklamowych

w

miejscach

realizacji

inwestycji

infrastrukturalnych, informujących o zakresie realizowanych projektów,
6. Umieszczenie stałej tablicy pamiątkowej w miejscach powszechnie dostępnych,
celem pozostawienia trwałej informacji o ewentualnym wsparciu inwestycji
środków unijnych,
7. Publikacje w prasie, informacje w radiu i telewizji,
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2.2 Struktura dokumentu i metodyka jego opracowania

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
ETAPY OPRACOWANIA
OCENA STANU AKTUALNEGO
GMINY

POGŁĘBIONA ANALIZA
OBSZARU ZDEGRADOWANEGO

Analiza dokumentów
strategicznych krajowych,
województwa, gminy

Analiza SWOT
Planowane
przedsięwzięcia gminy
i innych jednostek

DIAGNOZA GMINY
wyznaczenie obszaru
zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji

Przepisy prawne

Konsultacje społeczne
Uchwała Rady Gminy

OKREŚLENIE WIZJI, MISJI REWITALIZACJI
Partycypacja społeczna

koncepcji wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego

CELE STRATEGICZNE REWITALIZACJI I KIERUNKI DZIAŁAŃ
Wybór przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Określenie źródeł finansowania
Harmonogram realizacji działań
System wdrażania – zakresy zadań i odpowiedzialności, zasady
współpracy
Zasady monitorowania wskaźniki, ewaluacji oraz aktualizacji

Projekt
GMINNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI
Konsultacje
społeczne
Opiniowanie projektu GPR
(art. 17 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 18 ust. 2Ustawy o
rewitalizacji)
Uchwała Rady Gminy

Powołanie Komitetu Rewitalizacji

GMINNY PROGRAM
REWITALIZACJI

Weryfikacja GPR
IZ RPO 2014-2020
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ROZDZIAŁ III

STRESZCZENIE

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Pińczów na lata 2015-2022 jest dokumentem
strategicznym wyznaczającym główne cele i kierunki działań w zakresie rewitalizacji.
Na początku dokumentu zamieszczono rozwinięcie głównych skrótów oraz przedstawiono
wyjaśnienie najważniejszych pojęć. Następnie opisano cel i podstawę wykonania GPR
oraz opisano strukturę dokumentu i metodykę jego opracowania.
W

kolejnych

rozdziale

opisano

metodykę

budowania

GPR,

opisano

mechanizmy

zapewniające komplementarność planowanych projektów rewitalizacyjnych. Mechanizmy
zapewnią

spełnienie

podstawowych

cech

tj.

komplementarności

przestrzennej,

komplementarności proceduralno-instytucjonalnej, komplementarności międzyokresowej
oraz komplementarności źródeł finansowania. Opisano możliwe źródła finansowania
projektów rewitalizacyjnych. Możliwymi źródłami są zarówno środki unijne, własne
Gminy, jak i środki poszczególnych interesariuszy. Przedstawiono mechanizmy, które
podjęto w celu włączenia interesariuszy w pracę nad przygotowaniem dokumentu oraz
wdrożeniem w proces rewitalizacji. Opisano zagadnienia teoretyczne samej rewitalizacji.
Omówiono również powiązania GPR z obowiązującymi na terenie kraju, województwa
oraz gminy dokumentami strategicznymi i planistycznymi.
Następnie poddano analizie stan aktualny gminy zwracając uwagę na główne wielkości ją
opisujące. Przedstawiono informacje dotyczące istotnych z punktu widzenia rewitalizacji
zagadnień tj. demografii (w tym zameldowania oraz wymeldowania, strukturę wiekową
ludności, podział na grupy ekonomiczne), bezrobocia, gospodarstw domowych, edukacji
(wychowania przedszkolnego, uczniów szkół podstawowych), dochodów i wydatków,
podmiotów gospodarczych, infrastruktury drogowej, technicznej oraz mieszkalnictwa.
Następnie, zgodnie z metodyką analizy SWOT, poddano analizie, pod kątem obszaru
zdegradowanego, silne i słabe strony gminy, oraz mogące wystąpić szanse i zagrożenia.
Analiza SWOT jest jednym z najpowszechniejszych instrumentów analizy sytuacji,
dokonywanej w celu uporządkowania informacji o stanie aktualnym. Wykonano kluczową
dla dokumentu diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych. Opisano metodykę przyjętą
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w zakresie wyznaczania obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji wraz
z przedstawieniem poszczególnych kroków, które zostały podjęte. Odrębnie poddano
analizie wskaźniki opisujące sferę społeczną, gospodarczą, techniczną oraz przestrzennofunkcjonalną. Opisano również wizję rewitalizacji ze szczególnym skupieniem się na wizji
obszaru rewitalizacji i potencjalnym zmianom, które będą miały miejsce po wdrożeniu
projektów rewitalizacyjnych. Zaprezentowano cele szczegółowe dla sfery rewitalizacji
wraz z przypisaniem kierunków działań. Zaprezentowano harmonogram rzeczowofinansowy zawierający projekty, które zostały zaplanowane do realizacji w ramach GPR.
Zaprezentowano

system

wdrażania,

zarządzania,

monitorowania

oraz

ewaluacji.

Dodatkowo w rozdziale tym przedstawiono wskaźniki.

ROZDZIAŁ IV

METODYKA BUDOWANIA GPR

4.1

Mechanizmy

zapewniające

komplementarność

planowanych

projektów

rewitalizowanych
Wymogiem koniecznym dla wspierania projektów (a także szerzej: przedsięwzięć)
rewitalizacyjnych jest zapewnienie ich komplementarności
W

szczególności

dotyczy

to

komplementarności:

w różnych wymiarach.

przestrzennej,

problemowej,

proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej oraz źródeł finansowania.

Komplementarność przestrzenna
1) Komplementarność przestrzenna oznacza konieczność wzięcia pod uwagę podczas
tworzenia i realizacji programu rewitalizacji wzajemnych powiązań pomiędzy
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projektami/przedsięwzięciami

rewitalizacyjnymi

zarówno

realizowanych

na

obszarze zdegradowanym, jak i znajdujących się poza nim, ale oddziałujących na
obszar zdegradowany.
2) Zapewnienie

komplementarności

przestrzennej

projektów/przedsięwzięć

rewitalizacyjnych ma służyć temu, by program rewitalizacji efektywnie oddziaływał
na cały dotknięty kryzysem obszar (a nie punktowo, w pojedynczych miejscach),
poszczególne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne wzajemnie się dopełniały
przestrzennie oraz by zachodził między nimi efekt synergii.
3) Celem zapewnienia komplementarności przestrzennej interwencji jest także to, by
prowadzone działania nie skutkowały przesuwaniem (wypychaniem) problemów na
inne obszary lub prowadziły do niepożądanych efektów społecznych takich jak
segregacja społeczna i wykluczenie.
4) Komplementarność

przestrzenna

skutkuje

ciągłą

analizą

następstw

decyzji

przestrzennych w skali całej gminy (np. przeznaczanie nowych terenów pod
zabudowę) dla skuteczności programu rewitalizacji.

Komplementarność problemowa
5) Komplementarność

problemowa

oznacza

konieczność

realizacji

projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą się wzajemnie dopełniały
tematycznie, sprawiając, że program rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar
zdegradowany we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, ekonomicznym,
przestrzennym, środowiskowym, kulturowym, technicznym).
6) Zapewnienie

komplementarności

problemowej

ma

przeciwdziałać

fragmentacji

działań (np. tzw. „rewitalizacji technicznej”, „rewitalizacji społecznej” – określeń
błędnie

stosowanych,

ponieważ

rewitalizacja

jest

zawsze

kompleksowa)

koncentrując uwagę na całościowym spojrzeniu na przyczyny kryzysu danego
obszaru.
7) W komplementarności problemowej konieczne jest określenie pożądanego stanu,
do

jakiego

mają

doprowadzić

dany

obszar

projekty/przedsięwzięcia

rewitalizacyjne, oraz jego parametryzacja. Tak postawione zadanie ułatwi później
wybór

odpowiednich

mierników/wskaźników

rewitalizacji.
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komplementarność

problemowa

oznacza

konieczność

powiązania

działań rewitalizacyjnych ze strategicznymi decyzjami gminy na innych polach, co
skutkuje lepszą koordynacją tematyczną i organizacyjną działań administracji.
9) Dla uzyskania lepszych efektów komplementarności problemowej przydatna jest
pogłębiona i usystematyzowana analiza zjawisk kryzysu na obszarze województwa
przygotowana przez samorząd województwa. Analiza ta powinna obejmować m.in.
sytuację społeczną, gospodarczą i przestrzenną oraz obserwowane zjawiska i
trendy demograficzne powinna być uwzględniona w przygotowaniu programu
rewitalizacji dla danego obszaru.

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna
10)Komplementarność

proceduralno-instytucjonalna

oznacza

konieczność

takiego

zaprojektowania systemu zarządzania programem rewitalizacji , który pozwoli na
efektywne

współdziałanie

na

jego

rzecz

różnych

instytucji

oraz

wzajemne

uzupełnianie się i spójność procedur. W tym celu niezbędne jest osadzenie
systemu zarządzania programem rewitalizacji w przyjętym przez daną gminę
systemie zarządzania w ogóle.

Komplementarność międzyokresowa
11)Komplementarność międzyokresowa oznacza konieczność dokonania rozeznania,
analizy

i

krytycznej

dotychczasowego

(w

oceny

oraz

kontekście

sformułowania

zaangażowania

wniosków

środków

na

temat

wspólnotowych,

szczególnie w ramach polityki spójności 2007-2013) sposobu wspierania procesów
rewitalizacji, jego skuteczności, osiągnięć i problemów wdrażania projektów i
programów rewitalizacji w województwie. Na tej podstawie dokonywane jest
zaplanowanie

sposobu

wspierania

procesów

rewitalizacji

w

ramach

polityki

spójności 2014-2020.
12)W oparciu o dokonane analizy zasadne jest zadbanie o uzupełnianie (dopełnianie)
przedsięwzięć już zrealizowanych w ramach polityki spójności 2007 -2013 (np. o
charakterze infrastrukturalnym) projektami komplementarnymi (np. o charakterze
społecznym) realizowanymi w ramach polityki spójności 2014-2020.
Zachowanie ciągłości programowej (polegającej na kontynuacji lub rozwijaniu
wsparcia z polityki spójności 2007-2013) ma w procesach rewitalizacji kluczowe
znaczenie.
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Komplementarność źródeł finansowania
13)Komplementarność źródeł finansowania, w kontekście polityki spójności 2014-2020,
oznacza, że projekty rewitalizacyjne, wynikające z programu rewitalizacji opierają
się na konieczności umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia ze środków
EFRR, EFS i FS z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania.
14)Silna

koordynacja

i

synergia

projektów

rewitalizacyjnych

finansowanych

szczególnie w ramach EFS i EFRR jest konieczna dla uzyskania korzystnych
efektów dla obszarów zdegradowanych.
15)Komplementarność finansowa oznacza także zdolność łączenia prywatnych i
publicznych źródeł finasowania, przy założeniu, że stymulowanie endogenicznych
zdolności inwestycyjnych ma kluczowe znaczenie dla dynamiki pożądanych zmian.

4.2 Możliwe źródła finansowania
Prowadzenie oraz realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji wymaga
doboru odpowiednich źródeł finansowania, które będą odpowiadać zaplanowanym
rezultatom i samym celom inwestycji.
Finansowanie procesu rewitalizacji umożliwia założenie zaangażowania różnorakich źródeł
finansowania. Możliwymi źródłami są zarówno środki Unijne, środki własne gminy,
poszczególnych interesariuszy jak i wiele innych. Należy jednak zauważyć iż istotną wagę
przy doborze środków finansowania inwestycji mają: właściwości prawne podmiotów,
wielkość udziału we własności dóbr, możliwość zastosowania różnych instrumentów
finansowych, dostępność i możliwość uruchomienia środków finansowych.

4.2.1 Środki publiczne krajowe
Część środków finansowych pochodzących z budżetu państwa zostanie zaangażowana w
formie wkładu krajowego w projekty współfinansowane ze środków pomocowych UE,
inicjatyw Komisji Europejskiej i innych. Również kierunkowe programy dotacyjne
poszczególnych ministerstw mogą stanowić uzupełnienie finansowania działań dla
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podmiotów operujących na obszarze wsparcia. Programy krajowe z jakich mogą być
finansowane przedsięwzięcia w ramach Programu rewitalizacji to m.in.:


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020,



Fundusz Termomodernizacji i Remontów,



Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,



Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020,



Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA

RODZAJ DZIAŁAŃ

BENEFICJENCI

I: Zmniejszenie emisyjności
gospodarki
Działanie 1.3. Wspieranie
efektywności energetycznej
w budynkach
II: Ochrona środowiska, w
tym adaptacja do zmian
klimatu
Działanie 2.5. Poprawa
jakości środowiska
miejskiego

- projekty obejmujące głęboką kompleksową modernizację
energetyczną budynków użyteczności publicznej, a także
publicznych szkół artystycznych oraz wielorodzinnych
budynków mieszkalnych

państwowe
jednostki
budżetowe

- tworzenia i odnowienia parków i skwerów,
- zapobiegania fragmentacji miejskich terenów zieleni,
tworzenia i odnowienia połączeń między istniejącymi
terenami zieleni,
- tworzenia i odnowienia zieleni przyulicznej, szczególnie
w obszarach śródmiejskich, polegające na zapewnieniu
istniejącym drzewom (z możliwością uzupełnienia o nowe)
właściwych warunków wegetacji i ochrony przed skutkami
ruchu komunikacyjnego i zimowego utrzymania dróg;
- rewaloryzacji terenów zieleni obejmującej wymianę
roślinności na bardziej odporną na istniejące warunki.
- elementy dodatkowe: infrastruktura dla udostępniania
zieleni (np. ciągi pieszo-rowerowe, stojaki na rowery,
ścieżki, ławeczki, kosze na śmieci, infrastruktura
oświetleniowa, toalety publiczne, obiekty małej
architektury, place zabaw dla dzieci, siłownie plenerowe)
oraz niewielkich działań rekultywacyjnych i
remediacyjnych terenu znajdującego się w granicach
projektu zieleni.
- wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych
terenów
Wspierane będą działania, których głównym celem jest
rekultywacja terenów zdegradowanych lub
zdewastowanych i remediacja terenów zanieczyszczonych.
Preferowane będą projekty, których realizacja będzie
wynikać z gminnych programów ochrony środowiska lub
programów rewitalizacji.
1. Inwestycje infrastrukturalne: adaptacja, budowa,
przebudowa, rozbudowa sieci transportu miejskiego:
- wyposażenie dróg, ulic w infrastrukturę służącą obsłudze
transportu publicznego (np. zatoki, podjazdy, zjazdy) oraz
pasażerów (np. przystanki, wyspy),
- budowa, przebudowa i rozbudowa węzłów
przesiadkowych, w tym systemy parkingów dla

państwowe
jednostki
budżetowe

VI: Rozwój niskoemisyjnego
transportu zbiorowego w
miastach
Działanie 6.1 Rozwój
publicznego transportu
zbiorowego w miastach
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VIII. Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwój
zasobów kultury
Działanie 8.1. Ochrona
dziedzictwa kulturowego i
rozwój zasobów kultury

UWAGI
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samochodów „Parkuj i Jedź” („Park & Ride”) oraz dla
rowerów („Bike & Ride”)
- prace związane z renowacją, konserwacją, rewaloryzacją
i restauracją obiektów zabytkowych (i ich zespołów),
- przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych,
- konserwacja i restauracja zabytków ruchomych,
- rozbudowa, przebudowa i remont nie zabytkowej
infrastruktury kultury i edukacji artystycznej z
przeznaczeniem na cele kulturalne, jako miejsca
prezentacji dziedzictwa kulturowego

jednostki
samorządu
terytorialnego

Cały obszar kraju jest objęty Programem Współpracy Europa Środkowa 2020.
Dofinansowanie w ramach osi I-IV jest na poziomie 83%, a dla osi V – 75%.
W całej perspektywie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji należy mieć na
uwadze również środki publiczne uruchamiane w ramach funduszy
inwestycyjnych lub instrumentów zwrotnych oferowanych przez spółki Skarbu
Państwa np. Bank Gospodarstwa Krajowego czy Polskie Inwestycje Rozwojowe
S.A.

PROGRAMY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
NAZWA PROGRAMU

CEL

Program Dziedzictwo
Kulturowe

Zasadniczym celem programu jest ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego w
kraju i za granicą, wspieranie działalności muzeów, jak również popularyzacja
kultury ludowej. O wsparcie finansowane w ramach tego priorytetu mogą się
ubiegać: samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, podmioty
prowadzące działalność gospodarczą, a także kościoły i związki wyznaniowe oraz
ich osoby prawne.
Zasadniczym celem programu jest wsparcie infrastruktury oraz poprawa
funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność kulturalną, domów kultury,
jak również szkół i uczelni artystycznych. O wsparcie finansowe w ramach tego
priorytetu mogą się ubiegać m.in. samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem
domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki, a także bibliotek w skład
których wchodzą powyższe instytucje), jednostki samorządu terytorialnego,
organizacje pozarządowe, jak również kościoły i związki wyznaniowe oraz ich
osoby prawne.
Zasadniczym celem tego programu jest rozwijanie kreatywności oraz ekspresji
twórczej, a także podnoszenie kompetencji artystycznych i medialnych
społeczeństwa. W ramach powyższego priorytetu możliwe jest dofinansowanie
zadań edukacyjno-animacyjnych dla wszystkich grup wiekowych, jak również
wydarzeń artystycznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.
Różnorodne działania społeczne o charakterze społecznym ukierunkowane na
rozwój społeczeństwa obywatelskiego, jak również budowę kapitału społecznego
oraz stymulowanie aktywności społecznej mieszkańców mogą zostać wsparte w
ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020. Program
jest instrumentem finansowanym ze środków budżetu państwa, adresowanym do
podmiotów sektora społecznego (pozarządowego). Głównym celem programu
jest zwiększenie poziomu zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych
w życie publiczne.
Różnego rodzaju działania społeczne ukierunkowane na zaspokajanie szeroko
rozumianych potrzeb osób w podeszłym wieku, mogą zostać dofinansowane za
pośrednictwem Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014–2020. Podstawowym celem tego programu jest poprawa
poziomu i jakości życia osób starszych (osób w wieku powyżej 60 lat) dla
godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program ten adresowany
jest przede wszystkim do organizacji oraz instytucji prowadzących działalność na
rzecz osób w podeszłym wieku (w tym osób niepełnosprawnych lub osób o

Program Rozwój
Infrastruktury Kultury
(PRIK)

Program Edukacja (PE)

Program Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2014–2020 (FIO)

Rządowy Program na
rzecz Aktywności
Społecznej Osób
Starszych (ASOS)
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ograniczonej sprawności ruchowej) przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury
społecznej, a także ścisłej współpracy z jednostkami samorządowymi
(placówkami kulturalno-oświatowymi).

4.2.2 Środki publiczne regionalne
Kolejnym źródłem wsparcia finansowego są środki regionalne, takie jak Regionalny
Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA
LATA 2014-2020
Województwo Świętokrzyskie posiada Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. RPO stanowi odpowiedź na zdiagnozowane
potrzeby regionalne, uwzględniając przy tym pożądane kierunki interwencji, określone w
unijnych, krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych. Celem RPOWŚ 20142020 jest zdynamizowanie rozwoju gospodarki województwa, w oparciu o nowe
rozwiązania technologiczne i wzrost poziomu kapitału społecznego.
Polityka rozwoju regionu realizowana w oparciu o RPO skoncentrowana została na
umacnianiu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionalnej oraz budowaniu
potencjału regionalnych przedsiębiorstw, obejmując obszary takie jak:


działalność badawcza i rozwojowa (B+R)



przedsiębiorczość,



zasobooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę,



inkluzję społeczną osób wykluczonych,



redukcję bezrobocia,



podniesienia jakości świadczonych usług społecznych i publicznych,



nowoczesną komunikację



rynek pracy,



włączenie społeczne,



rozwój edukacji.

W ramach Regionalnego Programu wyznaczonych zostało 11 osi priorytetowych:
OŚ PRIORYTETOWA1. Innowacje i nauka
OŚ PRIORYTETOWA 2. Konkurencyjna gospodarka
OŚ PRIORYTETOWA 3. Efektywna i zielona energia
OŚ PRIORYTETOWA 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe
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OŚ PRIORYTETOWA 5. Nowoczesna komunikacja
OŚ PRIORYTETOWA 6. Rozwój miast
OŚ PRIORYTETOWA 7. Sprawne usługi publiczne
OŚ PRIORYTETOWA 8: Rozwój edukacji i efektywne społeczeństwo
OŚ PRIORYTETOWA 9: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
OŚ PRIORYTETOWA 10: Otwarty rynek pracy
OŚ PRIORYTETOWA 11: Pomoc techniczna

4.2.3 Środki publiczne jednostek samorządu terytorialnego
Zaangażowanie finansowe Gminy Pińczów w zadania związane z rewitalizacją, określone
w Wieloletniej Prognozie Finansowej, będzie komplementarnym źródłem finansowania
miejskich inwestycji publicznych. Środki gminy mogą stanowić udział w inwestycjach
wspólnot

mieszkaniowych,

czy

stanowić

np.

zabezpieczenie

wkładu

własnego

w

projektach zarówno społecznych jak i infrastrukturalnych realizowanych przez organizacje
pozarządowe. Wielkość środków angażowanych przez gminę w działania rewitalizacyjne
będzie zmienna, zależna od prowadzonej polityki inwestycyjnej i społeczno-gospodarczej
oraz możliwości budżetu gminy i spółek gminnych.
4.2.4 Środki prywatne
Środki prywatne osób fizycznych i sektora biznesu w różnym stopniu i czasie będą
angażowane na obszarze wsparcia. Zależne to będzie od możliwości samych inwestorów
jak

i

uwarunkowań

zewnętrznych

np.

preferencji

w

określonych

instrumentach

finansowych i programach społeczno-gospodarczych na poziomie lokalnym i krajowym.
4.2.5 Środki sektora organizacji pozarządowych
Ważnym, z punktu widzenia efektów społecznych procesu rewitalizacji, jest kapitał,
którym dysponuje lub który jest na ten cel pozyskiwany przez organizacje działające w
ramach trzeciego sektora. Organizacje pozarządowe występujące w roli grantodawców
mogą dysponować środkami publicznymi i prywatnymi. To źródło finansowania ma
szczególne znaczenie m.in. dla nieformalnych grup społecznych. Przy pomocy niewielkich
często środków finansowych pozyskiwanych w formie mikrograntów np. przez grupy
nieformalne, realizowane są małe projekty, spełniające konkretne oczekiwania, budujące
społeczny kapitał zmian i tożsamość lokalną.
Przedstawiciele wszystkich trzech sektorów, tj. publicznego, biznesu i organizacji
pozarządowych, uczestnicząc w procesie rewitalizacji, mogą występować zarówno w roli
donatora jak i beneficjenta środków finansowych. Taki mechanizm ma pozytywny wpływ
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finansowania

procesu

rewitalizacji,

stwarza

szansę

wzajemnego dopełniania wachlarza inicjatyw, poprawia efektywność i trwałości tego
procesu.
Źródła finansowania dla poszczególnych zadań zostały ujęte w harmonogramie rzeczowofinansowym GPR.

4.3 Mechanizmy włączania interesariuszy w proces rewitalizacji
4.3.1. Zakres partycypacji społecznej
Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji oraz z wytycznym
w programach operacyjnych na lata 2014-2020, jak i w ustawie o rewitalizacji z 2015
roku, rewitalizacja jest procesem prowadzonym przez interesariuszy, tj. w szczególności
mieszkańców, przedsiębiorców,

organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje,

parafie, spółdzielnie mieszkaniowe.
W związku z powyższym, kluczową rolę w procesie rewitalizacji odgrywa właściwie
zaprojektowany proces partycypacji. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie w ten proces
wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na
obszarze gminy.

Dzięki aktywności interesariuszy możliwa będzie rzetelna diagnoza

gminy, pozwalająca wyznaczyć obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji, nie tylko na
podstawie danych statystycznych, ale także przy aktywnym udziale społeczności lokalnej.
Opinie mieszkańców pomogą określić problemy jak również lokalny potencjał gminy oraz
możliwości i korzyści wynikające z przeprowadzenia rewitalizacji.
4.3.2 Partycypacja – ujęcie teoretyczne
Partycypacja

to

bezpośrednie

i

pośrednie,

sformalizowane

i

niesformalizowane,

indywidualne i kolektywne uczestnictwo obywateli w podejmowaniu i wykonywaniu
decyzji dotyczących dobra wspólnego.
Wyróżnić można trzy rodzaje partycypacji:


partycypacja społeczna - polega na podejmowaniu działań jednostek na rzecz
społeczności, w której żyją lub do której przynależą.



partycypacja publiczna - polega na angażowaniu się jednostek w działania
instytucji

władzy

państwowej

oraz

publicznego.
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partycypacja indywidualna - podejmowanie codziennych wyborów przez jednostkę
i przez to wyrażanie jej własnych oczekiwań co do rodzaju społeczeństwa
w którym chce żyć.

W przypadku aktywnego uczestnictwa mieszkańców w procesie tworzenia Gminnego
Programu Rewitalizacji należy mówić o drugim rodzaju partycypacji, czyli

partycypacji

publicznej.

4.3.3 Partycypacja publiczna – korzyści
Zapewnienie możliwości udziału różnych grup interesariuszy danej społeczności przynosi
wiele korzyści:
1. Mieszkańcy znają i rozumieją intencje władz lokalnych
2. Następuje lepsze zdiagnozowanie potrzeb lokalnych
3. Żywe reagowanie na pojawiające się problemy i sprawna komunikacja
4. Mieszkańcy angażują się zarówno w proces wymyślania rozwiązania/strategii jak
również są też częścią rozwiązania
5. Zwiększa się zaufanie do władz lokalnych
6. Wykorzystuje się realne i potencjalne zasoby lokalne do rozwiązywania problemów
- szerokie korzystanie z różnorodnych kompetencji, umiejętności ludzi i instytucji
7. Mieszkańcy nie są biernym odbiorcą usług, a aktywnym podmiotem zmiany
8. Tworzy się kultura dialogu i kreatywności
9. Zapobiega się potencjalnym konfliktom w przyszłości w szczególności w sprawach
drażliwych
4.3.4 Modele partycypacji
Należy wymienić co najmniej trzy fazy partycypacji:
1. Faza przygotowawcza
2. Faza decyzyjna
3. Faza realizacyjna.
Określić można pięć stopni wpływu obywateli na decyzje władz publicznych na
poszczególnych etapach partycypacji, nazywając je spektrum partycypacji publicznej.
Na spektrum to składają się kolejno:


informowanie, które polega na dostarczeniu społeczeństwu rzetelnych informacji,
dzięki którym mogą poznać i zrozumieć problemy, zjawiska.
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konsultowanie polegające na otrzymywaniu od obywateli informacji zwrotnej na
temat przeprowadzanych analiz, rozważanych rozwiązań i możliwych decyzji



włączanie polegające na uwzględnianiu w przygotowywanych stanowiskach opinii
wyrażanych przez społeczność lokalną



współpraca, która polega na partnerstwie na każdym etapie procesu decyzyjnego,



upodmiotowienie, oddawanie ostatecznej decyzji w ręce obywateli

Informowa
nie

Konsultowanie

Cel

zapewnienie
społeczeństwu
dostępu do
informacji,
dając im
możliwość
zrozumienia
proponowanych
rozwiązań

dostarczanie sobie
informacji zwrotnej
pochodzącej od
obywateli, która
dotyczy
przeprowadzonych
analiz, rozważanej
alternatywy i
możliwych decyzji

Obiet
nica
społec
zna

będziemy Was
dobrze
informować o
podejmowanych
przez nas
decyzjach

będziemy Was dobrze
informować o
naszych planach,
wysłuchamy Waszych
opinii na temat
podjętych przez nas
decyzji, by być może
w przyszłości z nich
skorzystać

Włączanie
uwzględnianie w
przygotowywanych
stanowiskach obaw
i aspiracji
wyrażanych przez
obywateli i
informowanie o
stopniu ich wpływu
na podejmowane
decyzje
przy wydawaniu
decyzji
uwzględnimy Wasze
opinie i damy Wam
informację zwrotną
jak Wasze pomysły
pomogły nam w
podejmowaniu
decyzji

Współpraca

Upodmio
towienie

partnerstwo na
każdym etapie
procesu
decyzyjnego

oddawanie
ostatecznej
decyzji w
ręce
obywateli

w maksymalnie
możliwym
stopniu chcemy
z Wami
współpracować i
podejmować
wspólne decyzje

wdrożymy to
o czym
zdecydujecie

4.3.5 Model włączania interesariuszy w proces rewitalizacji w Gminie Pińczów
ETAP PRZYGOTOWAWCZY
Pierwszy etap włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji gminy polegał na właściwym
zidentyfikowaniu odbiorców GPR z terenu Gminy Pińczów i wypracowaniu metod dotarcia
do każdej z grup odbiorców.
Głównymi interesariuszami w procesie rewitalizacji Gminy Pińczów, są:


Mieszkańcy



Przedsiębiorcy/pracodawcy



Organizacje pozarządowe



Eksperci

(non-government organization, popularny skrót NGO)
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Administracja samorządowa



Politycy



Ośrodek Pomocy Społecznej



Instytucje oświatowe



Kościoły/Związki wyznaniowe



Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe/zarządcy nieruchomości



Komenda Policji



Powiatowy Urząd Pracy



Zarządcy dróg



Starostwo Powiatowe

Podczas prac nad GPR uwzględniono zasady współpracy i partnerstwa w odniesieniu do
interesariuszy z obszaru gminy. Metodyka opracowania dokumentu opiera się na zasadzie
planowania otwartego z udziałem podmiotów zaangażowanych w procesy rewitalizacji
oraz z udziałem potencjalnych odbiorców GPR. Założenie to wynika z faktu, iż warunkiem
zbudowania dokumentu planistycznego mającego szanse powodzenia jego realizacji jest
uspołecznienie procesu prac nad nim. Polega to przede wszystkim na zaangażowaniu
interesariuszy w proces opracowywania GPR w sposób interaktywny i wypracowaniu form
społecznego

współdziałania

w

zakresie

programowania

kierunków

działań

rewitalizacyjnych oraz określenia sposobów ich realizacji.
Jednocześnie, aktywny udział przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Pińczowie w pracach
nad przygotowaniem GPR, pozwolił na spełnienie istotnego z punktu widzenia planowania
strategicznego kryterium zgody i reprezentacji społecznej. Pozwala to mieć nadzieję, że
poprzez aktywny udział w pracach nad przygotowaniem dokumentu, społeczność lokalna
jest silniej umotywowana do jego wdrożenia oraz osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.
W ramach tych działań przygotowawczych wykonano analizę ekspercką dot. zbadania
koncentracji negatywnych zjawisk w gminie, a dotyczących bezrobocia, ubóstwa,
przestępczości, działalności gospodarczej i ich powiązania z ładem przestrzennofunkcjonalnym i stanem technicznym obiektów budowlanych.
Na tym etapie projektu istotnymi elementami partycypacji było przeprowadzenie akcji
promocyjno - informacyjnej, rozpoznanie problemów, a także

wizji i

pomysłów

mieszkańców Gminy Pińczów.
W ramach akcji promocyjno-informacyjnej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Pińczowie zamieszczano informacje dotyczące samej idei rewitalizacji, na bieżąco
dodawano informacje na temat postępu prac nad projektem Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Pińczów na lata 2015-2022, a także udostępniano wszystkie
materiały, które powstały w związku z realizacją projektu.
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Ponadto przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców dot. problemów
społecznych

występujących

na

obszarze

zdegradowanym.

Ważnym

z

elementów

włączenia interesariuszy GPR była ankietyzacja, zarówno w formie tradycyjnej jak
i elektronicznej, która pozwoliła na uzyskanie informacji o tym jakie problemy widzą
mieszkańcy Gminy Pińczów i co według nich należałoby zmienić. Ankiety w formie
papierowej częściowo rozdystrybuowano przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego
w Pińczowie oraz przedstawicieli Wykonawcy GPR.
Dodatkowo wszystkim interesariuszom GPR dano możliwość zgłaszania planowanych
przez nich przedsięwzięć rewitalizacyjnych celem wpisania ich do dokumentu i określenia
komplementarności wszystkich zgłoszonych zadań. W związku z tym na stronie urzędu
oraz BIP opublikowano ogłoszenie o możliwości zgłoszenia zadań do GPR. Wraz
z ogłoszeniem zamieszczony został formularz zgłoszenia, który miał za zadanie usprawnić
proces przekazywania pomysłów przedsięwzięć. Formularze zostały przesłane także
faxem, pocztą i dostarczono je osobiście instytucjom, mieszkańcom, przedsiębiorcom.
ETAP OPRACOWYWANIA DOKUMENTU
Kolejny etap prac obejmuje przeprowadzenie czterech spotkań z interesariuszami.
ETAP WDRAŻANIA, OCENY I AKTUALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI
W procesie wdrażania uczestniczyć będzie szeroki krąg interesariuszy.
Do szczegółowych zadań zespołu realizującego GPR będzie należało:


monitorowanie oraz ocena wdrażania celów rewitalizacji zgodnie z przyjętymi
wskaźnikami

realizacji

–

(przez

dwa

pierwsze

lata

realizacji

projektu

monitorowaniem wdrażania projektu będzie zajmować się wykonawca Projektu we
współpracy z Zespołem);


przedstawienie wniosków z realizacji poszczególnych celów rewitalizacji;



sporządzenie

raportów

z

realizacji

dokumentu

i

przedstawienie

ich

do

zatwierdzenia Radzie Miejskiej;


opublikowanie wyników sprawozdawczości na stronie internetowej gminy.



mieszkańcy oraz pozostali interesariusze będą mieli prawo do uzyskiwania
informacji z wykonania poszczególnych przedsięwzięć i celów GPR. Informacje na
temat stanu realizacji dokumentu będą udostępniane poprzez stronę internetową
Gminy Pińczów, a także podczas okazjonalnych spotkań z różnymi grupami
społecznymi,

w

tym

mieszkańcami,

pozarządowymi itp.
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Opracowanie GPR związane jest z określeniem wizji i celów rewitalizacji przy udziale
interesariuszy Gminnego Programu Rewitalizacji. Całość tego etapu będzie wsparta
analizą ekspercką związaną z przygotowaniem programu oraz działaniami edukacyjnymi
(promocyjnymi), tj.: artykuły prasowe zawierających informacje dotyczące potrzeb
rewitalizacji i działań, które będą podjęte.
W ramach prac zostało zastosowanych wiele technik i narzędzi partycypacji:
Przeprowadzona ankietyzacja ma na celu wskazanie realnych problemów dotykających
ludzi

na

obszarze

przedłożony

do

społeczeństwu.

przeznaczonym

konsultacji
Racjonalne

do

rewitalizacji.

społecznych,
i

słuszne

aby

uwagi

dać
z

Projekt
możliwość

konsultacji

dokumentu

zostanie

wypowiedzenia
społecznych

się

zostaną

uwzględnione i zapisane w dokumencie. Planuje się również po opracowaniu dokumentu
powołać Zespół ds. rewitalizacji, złożony z interesariuszy, który będzie uczestniczył w
przyszłej ocenie i monitorowaniu postanowień programu (pierwszym etapem jego
działalności będzie uczestnictwo w spacerze studyjnym).
Wykorzystanie powyższych technik i narzędzi pozwoli z jednej strony na poznanie
indywidualnych

problemów

zdegradowanego,

z

i

drugiej

potrzeb
strony

mieszkańców
pozwoli

i

przedsiębiorców

zrozumieć

idee

z

obszaru

rewitalizacji

wśród

mieszkańców. Pozwoli uzyskać ich zaangażowanie, które jest niezbędne aby móc poprzez
podejmowane działania poprawić jakość ich życia.

4.4

Powiązanie

Gminnego

Programu

Rewitalizacji

Gminy

Pińczów

z dokumentami strategicznymi i planistycznymi.
4.4.1 Poziom krajowy i regionalny
Strategia Rozwoju Kraju 2020
OBSZAR STRATEGICZNY II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego
II. 4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej
II. 4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego

OBSZAR STRATEGICZNY III. Spójność społeczna i terytorialna.
Cel III.1. Integracja społeczna
III.1.1.

Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
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społecznym
III.1.2. Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych

Cel 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.

Wspieranie

rozwoju

ośrodków

o

znaczeniu

lokalnym

w

zakresie

działań

rewitalizacyjnych, rozbudowy infrastruktury, zwłaszcza komunikacyjnej, a także poprawy
usług użyteczności publicznej i innych funkcji niezbędnych dla inicjowania procesów
rozwojowych na poziomie lokalnym.
Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska
2020”
Cel 1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i
efektywnej gospodarki
Cel 2. Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy
Cel 3. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców
Cel 4.Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020
Cel 3. Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020
Cel szczegółowy 4.4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i
kreatywnego
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r.
Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska
Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia
w energię
Cel 3.Poprawa stanu środowiska
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: REGIONY, MIASTA,
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OBSZARY WIEJSKIE
Cel 1 – „konkurencyjność” – wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów;
Cel 2 – „spójność” – budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji
obszarów problemowych;
Cel 3 – „sprawność” – tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej
realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030)
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
Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie
wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski
Narodowy Plan Rewitalizacji
Cel główny: 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.
Umowa Partnerstwa
Kluczowe priorytety inwestycyjne (będące przedmiotem wsparcia z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego), zgodnie z celami tematycznymi:
Cel Tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
(sektor MŚP):
3.1 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego
wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym
również poprzez inkubatory przedsiębiorczości,
Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich
sektorach:
4.3

Wspieranie

efektywności

energetycznej,

inteligentnego

zarządzania

energią

i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze
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mieszkaniowym,
4.5
w

Promowanie
szczególności

strategii
dla

niskoemisyjnych

obszarów

miejskich,

dla

wszystkich

w

tym

rodzajów

wspieranie

terytoriów,

zrównoważonej

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie
łagodzące na zmiany klimatu,
Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie
efektywnego gospodarowania zasobami:
6.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego,
6.5 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu, jakości środowiska
miejskiego,

rewitalizację

miast,

rekultywację

i

dekontaminację

terenów

poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza oraz propagowania działań służących zmniejszaniu hałasu,
Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników:
8.2 Wspieranie rozwoju przyjaznego dla zatrudnienia poprzez rozwój potencjałów
endogenicznych jako elementu strategii terytorialnej dla obszarów ze specyficznymi
potrzebami, łącznie z przekształceniem upadających regionów przemysłowych oraz
działaniami

na

rzecz

zwiększenia

dostępności

i

rozwoju

zasobów

naturalnych

i kulturowych,
8.5 Zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym
zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz
wspieranie mobilności pracowników,
8.7 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy,
Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem:
9.2 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności
i obszarów miejskich i wiejskich,
9.4 Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności,
9.8 Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych.
W ramach zakresu wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego wyróżnia się 4
obszary o istotnym znaczeniu dla wzmocnienia społecznego i gospodarczego wymiaru
rewitalizacji:


działania na rzecz poprawy zatrudnienia (priorytet inwestycyjny 8.5) obejmujące
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różne formy aktywizacji osób bez pracy,


działania na rzecz aktywnej integracji społecznej, a więc poprawy samodzielności
i aktywności życiowej i społecznej oraz zwiększenia szans na zatrudnienie,
realizowane

zarówno

w

odniesieniu

do

osób

indywidualnych,

jak

i

wieloproblemowych społeczności (priorytet inwestycyjny 9.4),


działania na rzecz promocji przedsiębiorczości (priorytet inwestycyjny 8.7) oraz
przedsiębiorczości społecznej (priorytet 9.8) jako ważnych instrumentów o
charakterze zatrudnieniowym, związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy, w
tym zwłaszcza dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,



działania na rzecz rozwoju usług społecznych ogólnego interesu (np. usług
wsparcia rodziny, usług opieki nad seniorami) w celu poprawy ich dostępności i
jakości (priorytet inwestycyjny 9.7) oraz usług pozwalających na godzenie życia
zawodowego i prywatnego np. usług opieki nad dziećmi do lat 3 (priorytet
inwestycyjny 8.8).

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego
Cel generalny to Wzmocnienie spójności terytorialnej regionu oraz konkurencyjności
jego struktur funkcjonalnych drogą poprawy dostępności komunikacyjnej, zwiększenia
wpływu miast na sąsiadujące obszary wiejskie a także ułatwienia dostępu społeczeństwa
do rynków pracy i wyżej zorganizowanych usług oraz kształtowanie zrównoważonej,
harmonijnej

struktury

funkcjonalno-przestrzennej

województwa

świętokrzyskiego,

sprzyjającej poprawie atrakcyjności i spójności terytorialnej regionu oraz efektywnemu
wykorzystaniu jego potencjałów rozwoju, przy jednoczesnym wsparciu dla rozwiązań
innowacyjnych i przyjaznych środowisku przyrodniczemu.
Cele warunkujące:
1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przestrzeni gospodarczej województwa,
w tym szczególnie miast z myślą o wykorzystaniu lokalnych potencjałów rozwoju
i dostosowaniu tej przestrzeni do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
2. Formowanie policentrycznego układu osadnictwa i funkcjonalnych powiązań sieci
miast, rozwijanych w ramach harmonijnych struktur obszarowych z jednoczesnym
wsparciem procesów metropolizacji i działań służących wzmocnieniu więzi województwa
z krajową i europejską przestrzenią gospodarczą.
3. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi zasobów ludzkich oraz integracji
rynków pracy.
4. Ochrona i racjonalne zagospodarowanie zasobów przyrodniczych i dóbr kultury,
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zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
5. Kształtowanie systemów infrastruktury technicznej i społecznej w aspekcie poprawy
dostępności i spójności przestrzennej oraz osiągnięcia wysokiego standardu świadczenia
usług.
6. Wzmocnienie odporności struktur przestrzennych na zagrożenia oraz poprawa
bezpieczeństwa publicznego.
7. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.
Priorytety polityki przestrzennej:
1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przestrzeni gospodarczej województwa,
w tym szczególnie miast z myślą o wykorzystaniu lokalnych potencjałów rozwoju
i dostosowaniu tej przestrzeni do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy:
- Kształtowanie warunków przestrzennych do dywersyfikacji przedsiębiorczości, rozwoju
sektora MSP oraz utrwalania specjalizacji gospodarczej
- Dostosowanie zagospodarowania obszarów i stref aktywności gospodarczej do
absorpcji innowacji i transferu technologii oraz rozwoju rynkowego otoczenia biznesu
- Sprzyjanie inteligentnej współpracy sektora B+R ze środowiskiem gospodarczym drogą
integracji dziedzin wiedzy, parków naukowo technologicznych i przedsiębiorstw
-

Kompleksowe

wyposażanie

obszarów

funkcjonalnych,

zwłaszcza

miejskich,

w nowoczesną infrastrukturę komunikacyjną, techniczną i ekonomiczną, mające na celu
osiągnięcie przewagi konkurencyjnej
- Rewitalizacja zdegradowanych terenów i dzielnic poprzemysłowych
- Stworzenie systemu korzystnych warunków lokalizacyjnych w atrakcyjnych dla
gospodarki rynkowej strefach aktywności.
2. Formowanie policentrycznego układu osadnictwa i funkcjonalnych powiązań sieci
miast, rozwijanych w ramach harmonijnych struktur obszarowych z jednoczesnym
wsparciem procesów metropolizacji i działań służących wzmocnieniu więzi województwa
z krajową i europejską przestrzenią gospodarczą.
- Rozwój i umacnianie funkcji metropolitalnych Kielc w powiązaniu z poprawą spójności
i atrakcyjności osiedleńczej na północnym podobszarze recesji przestarzałej bazy
przemysłowej predysponowanym do wielokierunkowej aktywizacji
-

Wzmocnienie

powiązań

funkcjonalnych

(funkcje

gospodarcze,

B+R,

społeczne,

edukacyjne itd.) między głównymi ośrodkami sieci osadniczej w układzie krajowym
i międzynarodowym
- Poprawa jakości życia mieszkańców drogą zwiększania dostępności do rynków pracy
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i wyżej zorganizowanych usług, zwłaszcza na obszarach niedosłużonych
- Wzrost konkurencyjności miast średnich poprzez wzmacnianie tkanki miejskiej,
rewitalizację

historycznych

centrów

oraz

kształtowanie

funkcji

subregionalnych,

sprzyjających integracji społecznej
- Wspieranie rozwoju ośrodków peryferyjnych i pełniących funkcje miast-bram, drogą
poprawy

wykorzystania

potencjałów

endogenicznych

i

specyficznych

walorów

kulturowych
-

Niwelowanie

negatywnych

aspektów

suburbanizacji,

depopulacji

oraz

zaniku

aktywności gospodarczej na obszarach strukturalnie słabych

3. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi zasobów ludzkich oraz integracji
rynków pracy.
- Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz małych miast z jednoczesnym
tworzeniem warunków do intensyfikacji rolnictwa, zwłaszcza na obszarach najlepszych
gleb
- Poprawa dostępności do rynków pracy oraz systemu szkolnictwa zawodowego wraz
z dostosowaniem tych funkcji do charakteru i specyfiki struktur osadniczych
- Sprzyjanie rozbudowie istniejących oraz powstawaniu nowych segmentów rynku pracy,
zwłaszcza w małych miastach i na obszarach wiejskich
- Kształtowanie optymalnych relacji: mieszkanie — usługi — praca — rekreacja
i wypoczynek w różnych skalach obszarowych
- Zrównoważony rozwój dzielnic mieszkaniowych zapewniający: osiągnięcie wysokich
standardów zagospodarowania przestrzeni publicznej, skuteczną ochronę lokalnych
walorów przyrodniczo krajobrazowych oraz realizację potrzeb sektora budownictwa
socjalnego
- Tworzenie warunków do wzrostu potencjału kadrowego nauki i sektora badawczo
rozwojowego oraz poprawy dostępności do funkcji B+R w ośrodkach powiatowych
-

Wsparcie

działań,

służących

ograniczaniu

depopulacji

oraz

emigracji

młodych

wykształconych osób, zwłaszcza z obszarów stagnacji, m.in. drogą odbudowy lokalnych
rynków pracy.
4. Ochrona i racjonalne zagospodarowanie zasobów przyrodniczych i dóbr kultury,
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
- Zapewnienie ciągłości i spójności przestrzennej systemu obszarów chronionych
i powiązań ekologicznych, w tym funkcjonowania sieci ekologicznej Natura 2000
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- Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego (gleb, wód,
powietrza, kopalin i lasów) stwarzające warunki zrównoważonego rozwoju regionu
- Wzrost lesistości, zwłaszcza na obszarach wododziałowych, zagrożonych erozją oraz
w obrębie lądowych korytarzy ekologicznych
- Przywracanie równowagi przyrodniczej na obszarach zdegradowanych
- Rozwój komunalnej infrastruktury ochrony środowiska
- Minimalizacja zagrożenia hałasem w miastach i w sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu
ruchu pojazdów
-

Osiągnięcie

europejskich

standardów

ochrony

zasobów

wód,

bezpieczeństwa

powodziowego oraz racjonalnego korzystania z tych zasobów
- Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego oraz racjonalne wkomponowanie zabytków
w przestrzeń turystyczną
5. Kształtowanie systemów infrastruktury technicznej i społecznej w aspekcie poprawy
dostępności i spójności przestrzennej oraz osiągnięcia wysokiego standardu świadczenia
usług.
-

Stworzenie

zintegrowanego

systemu

transportowego

łączącego

województwo

z europejską siecią TEN-T oraz stałej komunikacji lotniczej
- Poprawa dostępności komunikacyjnej wewnątrz obszarów funkcjonalnych poprzez
podniesienie standardów technicznych dróg, budowę systemu obwodnic i bezkolizyjnych
skrzyżowań oraz stworzenie multimodalnego systemu transportowego w obszarze
Aglomeracji Staropolskiej
- Rozbudowa sieci drogowej w regionach niedosłużonych komunikacyjnie oraz realizacja
dodatkowych przepraw mostowych na głównych rzekach województwa
- Osiągnięcie standardów unijnych w gospodarowaniu odpadami
- Rozwój systemów teleinformatycznych — w tym szczególnie szerokopasmowego
dostępu do Internetu oraz zintegrowanej platformy usług elektronicznych
- Zapewnienie wysokiego standardu dostępności do usług publicznych we wszystkich
skalach obszarowych
6. Wzmocnienie odporności struktur przestrzennych na zagrożenia oraz poprawa
bezpieczeństwa publicznego.
- Kształtowanie struktur funkcjonalnych sprzyjających dekoncentracji ludności oraz
miejsc pracy i usług, zwiększeniu substytucyjności systemów infrastruktury, zwiększeniu
obszarów zielonych oraz poprawie odporności na skutki klęsk żywiołowych
- Podniesienie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy
- Minimalizacja zagrożenia osuwaniem się mas ziemnych
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- Stworzenie nowoczesnych, niezawodnych systemów infrastruktury energetycznej oraz
zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych
- Zapobieganie powstawaniu poważnych awarii przemysłowych
7. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.
- Preferencje dla regeneracji zabudowy, powtórnego zagospodarowania terenów
- Zachowanie tzw. zielonych pierścieni w funkcjonalnych obszarach miejskich, zwłaszcza
w otoczeniu Kielc

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020
Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka
Priorytet

inwestycyjny

1a

Udoskonalanie

infrastruktury

badań

i

innowacji

i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz
wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy.
Priorytet

inwestycyjny

1b

Promowanie

inwestycji

przedsiębiorstw

w

badania

i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami
badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie
inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji
społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci,
pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację,
oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w
zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych
i

pierwszej

produkcji,

w

szczególności

w

dziedzinie

kluczowych

technologii

wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka
Priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez
ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu
nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.
Priorytet inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla
MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.
Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności
w zakresie rozwoju produktów i usług.
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Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia
Priorytet inwestycyjny 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych
Priorytet

inwestycyjny

4b

Promowanie

efektywności

energetycznej

i

korzystania

energetycznej

inteligentnego

z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.
Priorytet

inwestycyjny

4c

Wspieranie

efektywności

zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze
publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym.
Priorytet inwestycyjny 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie
łagodzące na zmiany klimatu

Oś priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe
Priorytet inwestycyjny 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje
zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu
systemów zarządzania klęskami i katastrofami
Priorytet

inwestycyjny

6a

Inwestowanie

w

sektor

gospodarki

odpadami

celem

wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska
oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych
określonych przez państwa członkowskie
Priorytet inwestycyjny 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia
zobowiązań

określonych

w

dorobku

prawnym

Unii

w

zakresie środowiska

oraz

zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych
przez państwa członkowskie
Priorytet inwestycyjny 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa
naturalnego i kulturowego
Priorytet inwestycyjny 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona
i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program
"Natura 2000" i zieloną infrastrukturę.
Oś priorytetowa 5. Nowoczesna komunikacja
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Priorytet inwestycyjny 7b Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów
drugorzędnych

i

trzeciorzędnych

z

infrastrukturą

TEN-T,

w

tym

z

węzłami

multimodalnymi.
Priorytet inwestycyjny 7d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości
i

interoperacyjnych

systemów

transportu

kolejowego

oraz

propagowania

działań

służących zmniejszaniu hałasu
Oś priorytetowa 6. Rozwój miast
Priorytet

inwestycyjny

4c

Wspieranie

efektywności

energetycznej,

inteligentnego

zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze
publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym
Priorytet inwestycyjny 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie
łagodzące na zmiany klimatu.
Priorytet inwestycyjny 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona
i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program
„Natura 2000” i zielonej infrastruktury
Priorytet inwestycyjny 7b Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów
drugorzędnych

i

trzeciorzędnych

z

infrastrukturą

TEN-T,

w

tym

z

węzłami

multimodalnymi
Priorytet inwestycyjny 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej
ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich
Priorytet inwestycyjny 10a Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe
życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne
Priorytet inwestycyjny 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia
się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia
Priorytet inwestycyjny 8b Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu
poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla
określonych

obszarów,

przemysłowych

i

w

tym

zwiększenie

poprzez
dostępu

przekształcanie
do
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i kulturalnych oraz ich rozwój
Priorytet inwestycyjny 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które
przyczyniają

się

do

rozwoju

krajowego,

regionalnego

i

lokalnego,

zmniejszania

nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez
lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług
instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych
Priorytet inwestycyjny 10a Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe
życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.
Priorytet inwestycyjny 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym
dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz
promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę.
Priorytet inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się
Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki
szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji
elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,
z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia
umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.
Priorytet inwestycyjny 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie
o charakterze formalnym, nieformalnym i poza formalnym wszystkich grup wiekowych,
poszerzanie

wiedzy,

podnoszenie

umiejętności

i

kompetencji

siły

roboczej

oraz

promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe
i potwierdzanie nabytych kompetencji.
Priorytet inwestycyjny 10iv Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do
potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia
oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym
poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania
oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu
realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.
Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
Priorytet inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych
szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz
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wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych
w interesie ogólnym
Priorytet

inwestycyjny

9v

Wspieranie

przedsiębiorczości

społecznej

i

integracji

zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej
w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia

Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy
Priorytet inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób
biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy,
także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności
pracowników.
Priorytet inwestycyjny 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie
przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
Priorytet

inwestycyjny

8v

Przystosowanie

pracowników,

przedsiębiorstw

i przedsiębiorców do zmian.

Oś priorytetowa 11. Pomoc Techniczna

4.4.2 Poziom gminy
Strategia Rozwoju Gminy Pińczów do 2022 roku

Wyniki

diagnozy

gospodarki

gminy,

przeprowadzone

konsultacje

i

scenariusze

przyszłości dają podstawy do utrzymania określonej hipotezy celów, w tym celu
generalnego

i

wiodących

kierunków

jego

osiągania

stanowiących

zestaw

celów

warunkujących. Niniejsza Strategia postawiła przed sobą 5 celów strategicznych
charakteryzujących każdy z pięciu obszarów: Rozwój przedsiębiorczości, Infrastruktura
techniczna i ochrona środowiska, Rozwój infrastruktury społecznej, Wszechstronny
rozwój mieszkańców, Rozwój turystyki, agroturystyki oraz promocja gminy.
Powyższe cele będą osiągnięte poprzez realizację celów operacyjnych przypisanych do
każdego z celów strategicznych. Celom operacyjnym zostały przyporządkowane zadania.
Zadania realizacyjne są najbardziej szczegółowym elementem Strategii. Są to konkretne
przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, organizacyjnym, restrukturyzacyjnym, za
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pomocą których realizowana będzie hierarchiczna struktura celów Strategii.
Obszar I: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i rolnictwa
1. Wzrost konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw.
2. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy.
3. Łagodzenie skutków bezrobocia.
4. Rozwój produkcji rolnej
Obszar II: WSZECHSTRONNY ROZWÓJ MIESZKAŃCÓW
Cel

strategiczny:

Zapewnienie

wszechstronnego

rozwoju

mieszkańców

dzięki

zagwarantowaniu edukacji na wysokim poziomie, doskonaleniu umiejętności oraz
kreowaniu postaw aktywności i zaangażowania społecznego.
1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na wszystkich poziomach edukacji.
2. Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców gminy.
Obszar III : ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
Cel strategiczny: Sprawnie funkcjonująca infrastruktura społeczna, świadcząca wysokiej
jakości usługi mieszkańcom oraz zapewniająca im poczucie bezpieczeństwa.
1. System pomocy społecznej chroniący potrzebujących mieszkańców gminy.
2. Wysokiej jakości usługi w zakresie ochrony zdrowia.
3. Powszechny dostęp do sportu i rekreacji na terenie gminy.
4. Przejrzysta, przyjazna administracja.
5. Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
Obszar IV: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Cel strategiczny: Pełny zakres infrastruktury technicznej poprawiający bezpieczeństwo i
komfort życia mieszkańców, stymulujący rozwój gospodarczy i wpływający na ochronę
walorów środowiska naturalnego.
1. Wysoka jakość wody oraz racjonalne jej wykorzystanie.
2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy.
3. Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Racjonalna gospodarka energetyczna.
5. Wysoka dostępność komunikacyjna gminy.
6. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy.
7. Ochrona przyrody oraz edukacja ekologiczna mieszkańców gminy.
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Obszar V: ROZWÓJ TURYSTYKI AGROTURYSTYKI ORAZ PROMOCJA GMINY
Cel strategiczny: Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez wykorzystanie
jej walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, budowę obiektów infrastruktury
turystycznej oraz skuteczną jej promocję.
1. Zachowanie dóbr kulturalnych gminy i odnowa wsi.

ROZDZIAŁ V
UWARUNKOWANIA PRAWNE I PODSTAWOWE
DEFINICJE DOTYCZĄCE REWITALIZACJI

5.1 NARODOWY PLAN REWITALIZACJI
Rewitalizacja jest w tej chwili jednym z priorytetów działania rządu, co znalazło
odzwierciedlenie w decyzji Prezesa Rady Ministrów w 2013 r. dotyczącej określenia
Narodowego Planu Rewitalizacji (NPR).
Narodowy Plan Rewitalizacji został zaprojektowany jako zestaw rozwiązań na rzecz
stworzenia korzystnych warunków do prowadzenia skutecznej rewitalizacji, w odniesieniu
do przygotowanej przez samorząd gminy diagnozy lokalnych potrzeb i potencjałów. NPR
zakłada działania w wielu płaszczyznach, obejmujących m.in. zmiany legislacyjne,
narzędzia, informację i edukację oraz instrumenty finansowe. Mówi o kierunkach zmian,
które

stworzą

przyjazne

warunki

dla

prowadzenia

rewitalizacji

w

Polsce

oraz

upowszechnią i usystematyzują jej prowadzenie.
Narodowy Plan Rewitalizacji stanowić będzie rdzeń systemu i zawiera opis jego głównych
elementów, diagnozę aktualnego stanu procesów rewitalizacyjnych w Polsce, cel
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strategiczny, kierunki interwencji, charakterystykę poszczególnych narzędzi i rozwiązań
na rzecz rewitalizacji oraz planowane i postulowane kierunki ich zmian lub potrzeby
wprowadzania nowych instrumentów. NPR będzie zawierał także opis wymagań dla
Programów Rewitalizacji i dla prowadzenia samego procesu rewitalizacji, aby można było
uznać go za pełny i prawidłowy. Poza dokumentem głównym, na pakiet NPR będą się
składały: regulacje i nowe regulacje (rozwiązania legislacyjne, ustawa o rewitalizacji),
instrumenty wsparcia (krajowe i unijne), informacja i edukacja.
W NPR wskazana zostanie konieczność powiązania procesu rewitalizacji ze wszystkimi
politykami gminy, m.in. poprzez uwzględnianie interwencji w zakresie przekształceń
terenu oraz koordynację programów rewitalizacji z gminnymi dokumentami planowania
przestrzennego,

polityką

społeczną,

mieszkaniową

czy

lokalnymi

dokumentami

strategicznymi.
Horyzont czasowy dokumentu to 2022 rok. Wyznaczenie go związane jest z jednej strony
ze środkami finansowymi dostępnymi dla Polski z budżetu UE na lata 2014-2020,
a z drugiej z możliwością zbudowania mocnych podstaw dla krajowych instrumentów,
które będą nabierały coraz większego znaczenia w miarę ubywania środków UE.

Wizja Narodowego Planu Rewitalizacji
Myślą przewodnią Narodowego Planu Rewitalizacji ma być zapewnienie mu możliwie
powszechnego charakteru tak, aby jak najszersze grono obywateli i podmiotów mogło się
utożsamić z ideą naprawy środowiska miejskiego i włączać się lub podejmować z własnej
inicjatywy działania w tym zakresie. Z tej perspektywy plan odnieść się ma zarówno do
zagadnienia

przywracania

świetności

dzielnicom

śródmiejskim,

uzdrawiania

relacji

społecznych i rozwiązywania problemów infrastrukturalno-technicznych w zaniedbanych
dzielnicach „miasta XIX-wiecznego” i blokowiskach, ponownego zagospodarowania
terenów poprzemysłowych, powojskowych, pokolejowych i poportowych, jak i innych
sytuacji, w których władze samorządowe lub mieszkańcy dochodzą do wniosku, że miasto
powinno być na danym obszarze „uzdrowione”. Podkreślić należy, że dokonywane
w ramach NPR wyznaczanie obszarów zdegradowanych ma mieć na celu wskazanie
priorytetów i miejsc koncentracji działań, a nie kreślenie granic, poza którymi znajdą się
mieszkańcy miast niezaintresowani NPR. Podejście NPR ma być inne: ma wskazywać, że
każdy, – jeśli odczuwa taką potrzebę i ma wolę się w to angażować – może włączyć się
w zmienianie na lepsze otaczającego środowiska miejskiego. W sferze zainteresowania
NPR pozostawać będzie możliwie szeroki zakres przedsięwzięć i inicjatyw nakierowanych
na odnowę i ulepszanie miast.
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Powszechność NPR znajdzie odzwierciedlenie także z tego powodu, że będzie on
w praktyce realizował zasadę terytorializacji, wyrażającą nowe, proefektywnościowe
podejście w polityce rozwoju. W podejściu tym chodzi o świadome i zdecydowane
ukierunkowanie wsparcia w ramach poszczególnych polityk publicznych na obszary
strategicznej interwencji, wśród których są obszary zdegradowane. Podejście terytorialne
oznacza

koncentrację

geograficzną

wsparcia

i

dostosowanie

go

do

lokalnych

uwarunkowań i potrzeb. Warunkiem powodzenia tego podejścia jest maksymalna
synchronizacja i koordynacja polityk, instrumentów i podmiotów. Dotyczy to szczególnie
koordynacji instrumentów krajowych.
Równocześnie, obok dążenia do powszechności, drugim, niemniej ważnym filarem NPR,
będzie przejście do pełniejszego, całościowego rozumienia rewitalizacji – nie jedynie jako
modernizacji w wymiarze infrastrukturalnym (i to dotychczas często punktowej i nieco
przypadkowej), ale jako zespołu działań prowadzonych kompleksowo, wielowymiarowo,
skoordynowanych i skoncentrowanych tematycznie i terytorialnie w celu osiągnięcia
założonych przemian w obszarach kryzysowych. Narodowy Plan Rewitalizacji promuje
podejście kompleksowe (a w przypadku ubiegania się o środki publiczne wręcz go
wymaga), zakładające skoncentrowane wysiłki wielu podmiotów na rzecz wyprowadzenia
ze stanu kryzysowego danego obszaru, obejmującego interwencję w sferach: społecznej,
gospodarczej, przestrzennej oraz kulturowej. Niezbędne jest przy tym, aby rewitalizacja
obszarów zdegradowanych była elementem całościowej wizji rozwoju miasta.
Narodowy Plan Rewitalizacji powstaje, jako odpowiedź na poważne wyzwania stojące
przed wieloma polskimi miastami. Aby ta odpowiedź była znacząca, powszechna
i skoordynowana, konieczne jest zaangażowanie strony rządowej, samorządowej oraz
podmiotów prywatnych,

ukierunkowanie środków i instrumentów polityk publicznych

(środki UE, środki krajowe), rozwój instytucjonalny pod kątem prowadzenia złożonych
działań rewitalizacyjnych oraz odpowiednie dostosowanie prawa.

Cel główny Narodowego Planu Rewitalizacji i definicja rewitalizacji
Głównym celem Narodowego Planu Rewitalizacji 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.
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Rewitalizację należy rozumieć jako wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz
społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie
i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz
zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji.
Taka definicja rewitalizacji, wynikająca z projektu Krajowej Polityki Miejskiej, jest
podstawą prac ustawowych w tym zakresie oraz elementem Wytycznych w zakresie
rewitalizacji obszarów zdegradowanych – perspektywa finansowa 2014-2020.

Zmiany prawne
Ważny komponent NPR stanowią regulacje prawne.
Założeniem prac legislacyjnych w ramach NPR jest możliwie niewielka ingerencja
w system prawa, mająca na celu umożliwienie różnorodnych działań ukierunkowanych na
efektywne wyprowadzanie obszarów zdegradowanych ze stanów kryzysowych. Oznacza
to dążenie do uniknięcia „przeregulowania” tej materii. Wynika to z natury rewitalizacji,
która w każdym miejscu jest unikalnym konglomeratem różnorodnych działań, zatem
każda

zmiana

ustawowa

ma

ułatwiać

prowadzenie

kompleksowych

działań

rewitalizacyjnych, a jednocześnie żadna zmiana legislacyjna nie powinna ich utrudniać
i komplikować.
Regulacje zatem dotyczyć będą:
a) Statusu rewitalizacji i procedur jej bezpośrednio dotyczących:


Ustawowego zdefiniowana rewitalizacji (charakter działań i powiązanie z programami
rewitalizacji).
Ustawowe zdefiniowanie rewitalizacji jest potrzebne jako podstawa dalszych regulacji
dotyczących

działań

rewitalizacyjnych.

Dokładna

definicja

jest

przedmiotem

szczegółowych uzgodnień, jednak jako ich podstawę należy przyjąć ustalenie, że
ustawowa definicja rewitalizacji musi obejmować wszystkie niezbędne aspekty działań
rewitalizacyjnych.
Wprowadzenie ustawowej definicji zapewni, że rewitalizacja będzie tak samo
rozumiana przez wszystkie uczestniczące w niej podmioty.


Określenia rewitalizacji, jako zadania własnego gminy (dla uniknięcia sprzeczności
interpretacyjnych i ograniczeń formalnych).
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Wprowadzenie zmiany w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i uzupełnienie
katalogu zadań własnych gminy o rewitalizację obszarów zdegradowanych. Zgodnie
z art. 163 Konstytucji RP samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne
niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych
(takich jak organy ustawodawcze, administracja rządowa, wymiaru sprawiedliwości
itp.).
Rewitalizacja jako zadanie własne gminy nie będzie zadaniem obowiązkowym
(w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). W realizacji tego
zadania gmina powinna koordynować swe działania z działaniami podejmowanymi
przez samorządy powiatowe i wojewódzkie, a także przez administrację rządową.


Wprowadzenia ustawowej formuły programu rewitalizacji.
Określona zostanie ustawowo minimalna zawartość programu rewitalizacji, a także
wymogi co do sposobu jego przygotowywania, uchwalania i realizacji. Spełnianie
przez dany program rewitalizacji wymagań ustawowych będzie dawać podstawę do
wykorzystania

narzędzi

ułatwiających

prowadzenie

rewitalizacji,

a

także

do

preferencyjnego wsparcia dla rewitalizacji w różnych instrumentach.


Zdefiniowania rewitalizacji jako cel publiczny w rozumieniu ustawy o gospodarce
nieruchomościami (jako opcja: zdefiniowanie jako cel publiczny części inwestycji,
które mogą wchodzić w skład działań rewitalizacyjnych, a dziś nie są celem
publicznym,

np.

zieleń

publiczna,

budownictwo

czynszowe

o

umiarkowanych

czynszach).
Rozważane będzie nadanie rewitalizacji statusu celu publicznego (w rozumieniu art. 6
ustawy o gospodarce nieruchomościami). Jedną z zalet takiego rozwiązania jest
umożliwienie procedur wywłaszczeniowych, co w wielu przypadkach może pozwolić na
bardzo znaczące usprawnienie prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Jednocześnie,
proponowane zmiany legislacyjne nie mogą prowadzić do ryzyka ich nadużyć.


Zapewnienia udziału mieszkańców miasta (obszaru zdegradowanego) oraz innych
partnerów (społecznych i gospodarczych) w przygotowaniu programu rewitalizacji i
jego wdrażaniu (m.in. poprzez powołanie komitetu rewitalizacji, określenie sposobu
jego tworzenia i jego głównych zadań). Istnieje potrzeba ustawowego umocowania
komitetu rewitalizacji – jako formalnej struktury zapewniającej współdziałanie
organów gminy, mieszkańców i interesariuszy z obszaru rewitalizacji. W skład
komitetu wchodzić powinni przedstawiciele wybrani przez radę gminy, wskazani przez
wójta (burmistrza albo prezydenta miasta) oraz przedstawiciele interesariuszy
(mieszkańców, inwestorów, właścicieli nieruchomości i in.). Zadaniem komitetu
powinna być współpraca z gminą zarówno przy opracowaniu programu rewitalizacji
jak i podczas jego realizacji i monitorowaniu. Celem działań komitetu rewitalizacji
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byłaby przede wszystkim koordynacja przedsięwzięć podejmowanych na obszarze
rewitalizacji przez wszystkie zainteresowane podmioty.
b) Zagadnień dotyczących powiązania rewitalizacji i planowania przestrzennego:


Powiązania

procesów

rewitalizacyjnych

z

planowaniem

przestrzennym

gminy

(wówczas kiedy planowana rewitalizacja zakłada przekształcenia w zagospodarowaniu
przestrzennym),

tak

aby

doprecyzować

i

jednoznacznie

uregulować

zasady

koordynowania działań rewitalizacyjnych (programu rewitalizacji) z planowaniem
przestrzennym

(Miejscowy

Plan

Zagospodarowania

Przestrzennego,

Studium

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego).


Uregulowania

problematyki

nieruchomości

porzuconych

i

nieruchomości,

których stan prawny nie jest ustalony, co blokuje samorządom możliwość podjęcia
działań wobec nich, w tym także prowadzenia inwestycji na tym obszarze.


Wprowadzenia narzędzi urbanistyki operacyjnej, które mają stworzyć szerszą paletę
rozwiązań pozwalających na skuteczne i spójne działania rewitalizacyjne, szczególnie
na obszarach, na których zastosowanie takich narzędzi ma uzasadnienie i może być
rozważane.

c)

Zagadnień

mających

na

celu

stworzenie

sprzyjającego

otoczenia

prawnego

i zachęt do działań rewitalizacyjnych (po przeprowadzeniu szczegółowej analizy ich
powiązań w systemie prawa, celem tych zmian będzie eliminacja utrudnień i ograniczeń
w prowadzeniu kompleksowych działań rewitalizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości
działań rewitalizacyjnych):


Niezbędnych zmian w aktach prawnych regulujących instrumenty, które będą
modyfikowane

pod

kątem

koncentracji

lub

preferencji

na

rzecz

obszarów

rewitalizowanych,


Rozważenia zmian w podatku od nieruchomości (ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych) tak, aby uczynić z niego narzędzie, za pomocą
którego

władze

gmin

mogłyby

kształtować

trendy

w

zagospodarowaniu

przestrzennym (a więc także promować ideę miasta zwartego i wspierać w ten sposób
procesy rewitalizacyjne). Takim mechanizmem mogłaby być możliwość strefowania
wysokości podatku na obszarze miasta.


Rozważenia instrumentów zachęcających podmioty prywatne do inwestowania na
obszarach

zdegradowanych

(propozycje

zgłoszone

przez

stronę

społeczną

i ekspertów). Zmobilizowanie kapitału prywatnego do inwestowania na obszarach
objętych rewitalizacją jest z zasady z wielu powodów (finansowych, społecznych,
organizacyjnych)

trudniejsze

i

droższe

do

realizacji

aniżeli

na

obszarach

niezdegradowanych. Wśród działań zachęcających do takich inwestycji i ułatwiających
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zaangażowanie środków prywatnych, które mogłyby być wprowadzane stopniowo
w powiązaniu z możliwościami budżetu państwa, należy przeanalizować, co najmniej:
o

Wprowadzenie „ulgi modernizacyjnej” na działania związane z modernizacją
(w

tym

pod

kątem

efektywności

energetycznej)

substancji

mieszkaniowej

stanowiące uzupełnienie środków publicznych wydatkowanych na modernizację
części wspólnych budynków (klatki schodowe, dachy, elewacje). W ten sposób
właściciele mieszkań w budynkach objętych rewitalizacją będą zachęcani do
włączenia się w kompleksowe działania rewitalizacyjne.
o

Propozycję

wykorzystania

instrumentu

przyspieszonej

amortyzacji

dla

obiektów/inwestycji zrealizowanych na obszarze objętym programem rewitalizacji,
umożliwiającej kilkakrotnie szybszą amortyzację środka trwałego dla podmiotów
prywatnych

z

tytułu

realizacji

wybranych

inwestycji

mieszkaniowych

lub

towarzyszących mieszkalnictwu. Skorzystanie z tego rozwiązania mogłoby być
obwarowane

dodatkowymi

warunkami

istotnymi

z

punktu

widzenia

celów

rewitalizacji.
Należy założyć, że powyższe planowane kierunki zmian będą uzupełniane o dodatkowe,
zidentyfikowane w trakcie prac kwestie powodujące potrzebę zmian prawnych.

Programy Rewitalizacji
Program rewitalizacji ma stanowić podstawę prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Musi
on

być

podstawowym

instrumentem

tworzącym

ramy

operacyjne

i

płaszczyznę

koordynacji działań rewitalizacyjnych. Program rewitalizacji to opracowany i uchwalony
przez samorząd lokalny wieloletni program działań zmierzający do wyprowadzenia
obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich dalszego
rozwoju. Objęcie danego obszaru programem rewitalizacji będzie stanowiło podstawę
wspierania go poprzez instrumenty/narzędzia dedykowane rewitalizacji (programy unijne
i instrumenty krajowe) lub korzystania z preferencji w innych instrumentach, programach
i działaniach sektorowych.
Programy rewitalizacji – generalny zakres i sposób przygotowania
Program rewitalizacji musi mieć charakter zintegrowany, wieloaspektowy, obejmujący
zidentyfikowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy obszar kryzysowy. W procesie
przygotowania programu konieczne jest także przygotowanie pogłębionej diagnozy
społecznej dla określenia ewentualnych potrzeb podjęcia wyprzedzających działań
o

charakterze

społecznym

(pobudzającym

46

aktywność

lokalną)

przygotowujących

GMINNY PROGRAM
REWITALIACJI GMINY
PIŃCZÓW NA LATA

2015 - 2022

w kolejnym etapie do działań rewitalizacyjnych o bardziej złożonym, kompleksowym
charakterze i oddziaływaniu.
Procesy rewitalizacji muszą być określane przy założeniu precyzyjnego skoncentrowania
na najbardziej zdegradowanych (problemowych) obszarach. Program rewitalizacji musi
jednoznacznie wskazywać obszary w oparciu o zasadę, że rewitalizację należy prowadzić
tam, gdzie występuje największe nasilenie niepożądanych zjawisk i gdzie koncentracja
problemów jest największa.
Realizacja działań wynikających z programu powinna wiązać się z ich priorytetyzacją
i identyfikacją przedsięwzięć koniecznych, a nie jednocześnie wszystkich możliwych do
objęcia bez względu na ich efektywność. Działania rewitalizacyjne muszą koncentrować
się

na

rozwiązaniu

kluczowych

problemów,

które

według

diagnozy

najbardziej

przyczyniają się do powstania i trwania kryzysu danego obszaru. Co do zasady projekty
powinny być realizowane na obszarach zdegradowanych, nie musi być to jednak regułą
bezwzględnie obowiązującą, gdyż niektóre problemy obszarów zdegradowanych mogą
być rozwiązywane dzięki realizacji projektów poza tymi obszarami (np. projekty dot.
aktywizacji zawodowej).
Programy rewitalizacji muszą ujmować działania w sposób kompleksowy tak, aby nie
pomijać

kontekstu

społecznego,

ekonomicznego,

środowiskowego

związanego

z tożsamością danego obszaru, a także jego społecznego i przestrzennego otoczenia.
Z natury rzeczy obszarowe podejście do formułowania programu rewitalizacji spowoduje,
że będzie on miał treść niejednorodną pod względem szczegółowości – w odniesieniu do
tych zagadnień, w których wykorzystane będą środki publiczne, będzie on bardziej
konkretny i wiążący, a w odniesieniu do zagadnień, w których zakłada się wzbudzenie lub
wywołanie określonych działań podmiotów prywatnych, będzie miał bardziej indykatywny
charakter.
Należy podkreślić, że konieczne jest dążenie w realizacji programów rewitalizacji do
koordynacji instrumentów wsparcia. Na przykład w zakresie procesów rewitalizacyjnych
pośrednio lub bezpośrednio związanych z prowadzeniem inwestycji w budynkach,
w szczególności w sposób komplementarny powinny być traktowane takie instrumenty
jak

Fundusz

modernizacji

Termomodernizacji
budynków

i

publicznych

Remontów
oraz

i

programy

działania

NFOŚiGW

finansowane

ze

dotyczące

środków

UE

(w ramach POIiŚ oraz RPO) dotyczące efektywności energetycznej i rewitalizacji
budynków

mieszkalnych

i

publicznych.

Spójne

powinny

być

również

działania

finansowane z Funduszu Dopłat z działaniami finansowanymi ze środków UE w ramach
PO WER i RPO. W szczególności dotyczy to tworzenia i obsługi mieszkań dla tzw. grup
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specjalnych - osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby opuszczające dom dziecka,
imigranci itp.
Konieczne

jest

angażowanie

społeczeństwa

i

umożliwienie

szerokiej

partycypacji

w procesie przygotowania, a potem ich realizacji/wdrażania programów, partycypacja
społeczna musi być „wpisana” w proces rewitalizacji jako fundament wielu działań.
Ważne jest, aby programy rewitalizacji musiały posiadać przejrzysty system monitoringu
skuteczności

działań

i

odpowiednio

elastyczny

system

wprowadzania

modyfikacji

w reakcji na zmiany.

Program Rewitalizacji musi zawierać co najmniej:
− diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych,
− określenie terytoriów wymagających wsparcia,
− wizję wyprowadzenia obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej ze wskazaniem
kierunków działań i wynikających z nich najważniejszych przedsięwzięć,
−

mechanizmy

zapewnienia

komplementarności

między

poszczególnymi

przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i
funduszy na danym obszarze zdegradowanym,
− opis zaangażowania społeczności i innych partnerów w przygotowanie i realizację
programu,
−

ramy

finansowe,

z

uwzględnieniem

różnych

źródeł

finansowania

tj.

oprócz

finansowania unijnego także finasowanie krajowe czy środki prywatne (z uwzględnieniem
zróżnicowania wynikającego ze stopnia pewności co do uzyskania/zapewnienia danych
środków),
− system monitorowania zmiany i skuteczności działań.
Prawidłowo przygotowywany i poprawnie skonstruowany program rewitalizacji powstaje
w procesie partycypacji społecznej przy zaangażowaniu społeczności lokalnej i szerokiego
grona partnerów. Dla zapewnienia udziału wszystkich interesariuszy w przygotowaniu
i realizacji programu rewitalizacji powołuje się na poziomie lokalnym komitet rewitalizacji.
Program rewitalizacji musi także posiadać przejrzysty system monitoringu skuteczności
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działań i odpowiednio elastyczny system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany
w otoczeniu programu.
Za

określenie

obszaru

zdegradowanego

wymagającego

najbardziej

kompleksowej

interwencji i wskazanie go w programie rewitalizacji odpowiadają władze gminy.
Jednocześnie podejście do tego zagadnienia (w przypadku ubiegania się o wsparcie
rewitalizacji z Funduszy Europejskich) podlegać będzie koordynacji i uspójnieniu
w ramach procedur wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych.

Finansowanie Narodowego Planu Rewitalizacji
Finansowanie działań w ramach Narodowego Planu Rewitalizacji będzie pochodzić
z następujących źródeł, dedykowanych w całości lub częściowo celom rewitalizacji:
a) Publicznych wspólnotowych (Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych:
EFRR, EFS i Funduszu Spójności, w ramach programów regionalnych i krajowych, w tym
także sukcesywne zasilanie środkami pochodzącymi ze spłaty pożyczek udzielonych
w ramach instrumentu Jessica).
b) Publicznych krajowych – istniejących instrumentów i źródeł (poprzez terytorialne
profilowanie - ukierunkowywanie na obszary zdegradowane istniejących instrumentów
różnych polityk dotyczących m.in. wykluczenia społecznego, edukacji, infrastruktury,
środowiska, kultury, zabytków, mieszkalnictwa itd.) oraz sukcesywnie tworzonych
nowych

(w tym obejmujących instrumenty inżynierii finansowej). Wolumen środków

i identyfikacja źródeł określane będą w ramach prac i uzgodnień międzyresortowych
indywidualnie dla poszczególnych instrumentów.
c)

Prywatnych,

m.in.

poprzez

tworzenie

zachęt

do

inwestowania

na

obszarach

zdegradowanych oraz poprzez upowszechnianie formuły PPP.
Dla

zwiększania

skali

działań

rewitalizacyjnych

rozbudowywana

będzie

oferta

instrumentów finansowych (zwrotnych). Dlatego w projektowaniu zasad instrumentów
zwrotnych w nowej perspektywie budżetowej będzie kładziony akcent na możliwość
szerokiego zastosowania ich na rzecz działań rewitalizacyjnych.
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5.2 WYTYCZNE

2015 - 2022

MINISTRA

ROZWOJU

W

ZAKRESIE

REWITALIZACJI

W PROGRAMACH OPERACYJNYCH NA LATA 2014-2020

Minister

Rozwoju

zatwierdził

Wytyczne

w

zakresie

rewitalizacji

w

Programach

Operacyjnych na lata 2014-2020, które weszły w życie 2 sierpnia 2016 r.
Adresatami

Wytycznych

Programami

są

Operacyjnymi.

Instytucje
Charakter

Zarządzające
Wytycznych

Regionalnymi

jest

ramowy,

i

Krajowymi

co oznacza,

że

Instytucje Zarządzające poszczególnymi Programami Operacyjnymi mogą opracować
własne szczegółowe wytyczne w zakresie programów oraz procedur wyboru Projektów
Rewitalizacyjnych.
W Wytycznych sformułowano warunki, jakie muszą spełnić Projekty Rewitalizacyjne,
by zostały zakwalifikowane do wsparcia ze środków z UE, a tym samym otrzymywały
preferencje (ułatwienia w konkursach, szansa na pozakonkursowe nabory, profilowanie
kryteriów wyboru Projektów). Szczególny nacisk został położony na odpowiednim
przygotowaniu Programów Rewitalizacji, aby w sposób kompleksowy (łączący sferę
społeczną,

gospodarczą,

infrastrukturalną

i

środowiskową)

i

skoordynowany

wyprowadzać obszary zdegradowane z zapaści oraz podnieść jakość życia osób
mieszkających na nich. Głównym źródłem finansowania Projektów Rewitalizacyjnych
(wynikających

z

Programów

Rewitalizacji)

są

środki

Regionalnych

Programów

Operacyjnych (EFRR i EFS), natomiast wsparcie z Krajowych Programów Operacyjnych
jest uzupełniające i odbywa się głównie poprzez formułowanie preferencji dla Projektów
wynikających z Programów Rewitalizacji.
Wsparcie dla projektów rewitalizacyjnych
Mając na względzie postanowienia Umowy Partnerskiej, zgodnie z którymi istotne
wyzwanie dla Polski stanowi zapewnienie warunków dla właściwej rewitalizacji, tj.
zintegrowanego i kompleksowego, przygotowywanego i prowadzonego z uwzględnieniem
realnej partycypacji społecznej, przeciwdziałania procesom degradacji związanym m.in.
z postępującą degradacją tkanki miejskiej (w tym mieszkaniowej), erozją stosunków
społecznych,

niekorzystnymi

przestrzennymi

procesami

(suburbanizacja),

demograficznymi

infrastrukturalnymi

(migracje,

(niesprawny

depopulacja),

transport,

niska

efektywność energetyczna), kulturowymi (degradacja materialna obiektów dziedzictwa
kulturowego, spadek uczestnictwa w kulturze) oraz środowiskowymi (zanieczyszczenie
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środowiska), konieczne jest stworzenie optymalnych mechanizmów przyczyniających się
do jak najefektywniejszej realizacji projektów rewitalizacyjnych.
1) Tabele 1 i 2 (str.52-53, str.54-55) zawierają zestawienie celów tematycznych
i priorytetów inwestycyjnych wskazanych w Umowie Partnerskiej, które są bezpośrednio
związane z rewitalizacją i należy je obligatoryjnie włączyć do działań na rzecz
rewitalizacji. Inne priorytety inwestycyjne, nie wymienione w tabelach 1 i 2 mają
charakter uzupełniający i mogą być (nieobowiązkowo) włączone przez IZ do działań na
rzecz rewitalizacji.
2) Głównym źródłem współfinansowania projektów rewitalizacyjnych z funduszy UE są
środki

RPO

(EFS

i

EFRR).

Dodatkowym,

komplementarnym

źródłem

ich

współfinansowania są środki KPO (EFS, EFRR, FS). Ponadto źródłem współfinansowania
projektów rewitalizacyjnych będą środki budżetu państwa oraz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego, a także pozostałe np. prywatne.
3) Każda IZ określa indykatywną alokację środków finansowych na obszary rewitalizacji
w

ramach

priorytetów

inwestycyjnych.

Dla

priorytetów

bezpośrednio

związanych

z rewitalizacją, realizowanych w danym programie operacyjnym, wymagane jest
określenie indykatywnej wielkości alokacji środków finansowych. Jeśli IZ uzna za zasadne
wskazanie na rzecz rewitalizacji innych (z pozostałych) priorytetów inwestycyjnych, to
wtedy także określa indykatywną wielkość alokacji środków finansowych na ten cel.
4)

Określenia

indykatywnej

wielkości

alokacji

środków

finansowych

na

obszary

rewitalizacji dokonuje IZ w SZOOP zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie
szczegółowego

opisu

osi

priorytetowych

krajowych

i

regionalnych

programów

operacyjnych na lata 2014-2020.
Schemat powiązania projektów rewitalizacyjnych z rodzajami priorytetów inwestycyjnych
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Wsparcie rewitalizacji w regionalnych programach operacyjnych
1) W zakresie rewitalizacji głównym zadaniem IZ RPO jest takie zaprojektowanie
rozwiązań, aby umożliwić realizację skoordynowanych projektów rewitalizacyjnych
obejmujących różne sfery i działania w ramach różnych priorytetów inwestycyjnych. IZ
RPO zapewnia, że projekty rewitalizacyjne współfinasowane z RPO są zgodne z celami
RPO i zachowują logikę interwencji w zakresie rewitalizacji.
2) Obligatoryjnym warunkiem wydatkowania przez IZ RPO środków z EFRR w ramach
priorytetu inwestycyjnego 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej
ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich, jest przeznaczenie ich tylko
i wyłącznie na realizację projektów rewitalizacyjnych.
3) W ramach systemu wdrażania RPO, IZ RPO tworzy warunki umożliwiające skuteczną
realizację projektów rewitalizacyjnych oraz monitoruje i ocenia program operacyjny pod
względem skuteczności i efektywności wsparcia projektów rewitalizacyjnych. W tym celu
formułuje preferencje w dostępie do środków dla projektów rewitalizacyjnych w ramach
innych priorytetów inwestycyjnych niż 9b (poprzez dodatkowe punkty przyznawane
w trakcie oceny projektów lub wyższy poziom dofinansowania lub konkursy poświęcone
wyłącznie projektom rewitalizacyjnym a także jeśli IZ RPO zdecyduje – innego rodzaju
preferencje) oraz może określić inne zachęty i ułatwienia wykorzystując np.
a. odpowiednie dla rewitalizacji zastosowanie szczególnych rodzajów projektów
określonych ustawą (art. 32-35): projektu zintegrowanego (ze względu na charakter
procesów rewitalizacji najbardziej rekomendowany), projektu partnerskiego, projektu
grantowego oraz projektu hybrydowego;
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b. wykorzystanie możliwości zastosowania trybu pozakonkursowego dla wyboru do
dofinansowania projektów rewitalizacyjnych (np. na obszarach objętych realizacją
ZIT);
c.

koordynację

i

synchronizowanie

naborów

wniosków

w

komplementarnych

priorytetach inwestycyjnych.

Tabela 1.

Priorytety inwestycyjne bezpośrednio związane z rewitalizacją

w ramach regionalnych programów operacyjnych:
CEL TEMATYCZNY ORAZ PRIORYTETY INWESTYCYJNE
CEL TEMATYCZNY 3 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP
3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego
wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym
również poprzez inkubatory przedsiębiorczości
CEL TEMATYCZNY 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach
4c

Wspieranie

efektywności

energetycznej,

inteligentnego

zarządzania

energią

i

wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w
budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym
4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w
szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej
mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na
zmiany klimatu
CEL TEMATYCZNY 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz
wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami
6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
6e Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska
miejskiego,

rewitalizację

miast,

rekultywację

i

dekontaminację

terenów

poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza oraz propagowania działań służących zmniejszaniu hałasu
CEL TEMATYCZNY 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie
niedoborów

przepustowości

w

działaniu

najważniejszej

infrastruktury

sieciowej
7d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów
transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu
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CEL TEMATYCZNY 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz
wsparcie mobilności pracowników
8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo,
w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników
8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
CEL TEMATYCZNY 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na
obszarach miejskich i wiejskich
9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego
uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach
społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do
zatrudnienia

Preferencje

dla

projektów

rewitalizacyjnych

w

krajowych

programach

operacyjnych
1) W zakresie rewitalizacji głównym zadaniem IZ KPO jest takie zaprojektowanie
rozwiązań w systemie realizacji KPO, które będą wspierać i promować realizację
projektów

rewitalizacyjnych

obejmujących

różne

sfery

i

przyczyniających

się

do

kompleksowej i skoordynowanej rewitalizacji obszarów zdegradowanych.
2) Dla zapewnienia szerszego zaangażowania środków UE w działania rewitalizacyjne IZ
KPO opracowuje system preferencji dla wsparcia projektów rewitalizacyjnych.
3) Preferencje dla wsparcia rewitalizacji są wprowadzane poprzez:
a. Kryteria oceny projektów stosowane w konkursowym trybie wyboru projektów
rewitalizacyjnych IZ KPO wprowadza preferencje dla projektów rewitalizacyjnych
poprzez odpowiednie konstruowanie kryteriów ich oceny (IZ KPO przedstawia KM
propozycje odpowiednich kryteriów wyboru projektów). Preferencje w tym zakresie np.
w postaci przyznawania dodatkowych punktów, mogą wynikać m.in. z adresowania
projektów do grupy docelowej z określonych obszarów rewitalizacji, realizacji
projektów na danym obszarze rewitalizacji, czy komplementarności z projektami
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zrealizowanymi, realizowanymi lub planowanymi do realizacji na danym obszarze
rewitalizacji; lub
b. Konkursy dotyczące projektów realizowanych na obszarach (terytoriach) objętych
programami rewitalizacji IZ KPO przygotowuje konkursy dedykowane dla projektów
rewitalizacyjnych; lub
c. Profilowanie kryteriów dla projektów innych niż rewitalizacyjne wybieranych w trybie
konkursowym lub pozakonkursowym.
Przy wyborze projektów w trybie konkursowym lub pozakonkursowym możliwe jest
stosowanie (IZ

KPO przedstawia KM propozycje odpowiednich kryteriów wyboru

projektów) kryteriów wyboru ukierunkowujących (profilujących) te projekty na realizację
działań wspierających proces rewitalizacji, zwłaszcza gdy projekt ma np. charakter
horyzontalny i jest współfinansowany ze środków EFS.
4) Preferencje dla wsparcia projektów rewitalizacyjnych stosuje się w szczególności do
projektów z priorytetów inwestycyjnych w poszczególnych programach operacyjnych,
wskazanych w tabeli.
Tabela 2.

Priorytety inwestycyjne bezpośrednio związane z rewitalizacja

w ramach krajowych programów operacyjnych:
PROGRAM OPERACYJNY

PRIORYTETY INWESTYCYJNE

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
2014-2020

4iii Wspieranie efektywności energetycznej,
inteligentnego zarządzania energią i
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii
w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach
publicznych, i w sektorze mieszkaniowym
4v Promowanie strategii niskoemisyjnych dla
wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla
obszarów miejskich, w tym wspieranie
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i
działań adaptacyjnych mających oddziaływanie
łagodzące na zmiany klimatu
6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój
dziedzictwa naturalnego i kulturowego
6e (iv) Podejmowanie przedsięwzięć mających na
celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego,
rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację
terenów poprzemysłowych (w tym terenów
powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza oraz propagowania działań służących
zmniejszaniu hałasu
9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju
krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania
nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie
włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do
usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz
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przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na
poziomie społeczności lokalnych
8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w
szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się
ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych
wykluczeniem społecznym i ludzi młodych
wywodzących się ze środowisk marginalizowanych,
także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży
4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla
wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla
obszarów miejskich, w tym wspieranie
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i
działań adaptacyjnych mających oddziaływanie
łagodzące na zmiany klimatu
2a Poszerzanie zakresu dostępności łączy
szerokopasmowych oraz wprowadzanie szybkich sieci
internetowych oraz wspieranie nowych technologii i
sieci dla gospodarki cyfrowej
2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla
e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia
społecznego, e-kultury i e-zdrowia

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020

Program Operacyjny Polska Wschodnia
2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
2014-2020

5) W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 możliwe jest
wsparcie procesu przygotowania i wdrażania rewitalizacji w regionalnych i krajowych
programach

operacyjnych. Wsparcie procesu przygotowania i wdrażania rewitalizacji

może mieć następujący charakter:
a.

wsparcia

procesu

programowania

rewitalizacji

poprzez

wsparcie

procesu

przygotowania programów rewitalizacji jako podstawy prowadzenia rewitalizacji, w
tym

identyfikacji

projektów

rewitalizacyjnych,

które

po

spełnieniu

warunków

nałożonych przez programy operacyjne mogą starać się o dofinasowanie lub
preferencje w dofinasowaniu środkami UE;
b.

wsparcia

procesu

przygotowywania

do

realizacji

niektórych

projektów

rewitalizacyjnych ze względu na ich znaczenie lub charakter.
6) Warunki wsparcia procesu przygotowania i wdrażania rewitalizacji z Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 określa ten program oraz inne
dokumenty ustanawiające warunki wdrażania tego programu.
Wybór projektów rewitalizacyjnych
1) IZ, przed rozpoczęciem procedur związanych z wyborem projektów rewitalizacyjnych
do dofinansowania, opracowuje propozycje kryteriów wyboru tych projektów, które
przedstawia właściwemu Komitetowi Monitorującemu. IZ może przedłożyć do akceptacji
KM także inne kryteria, poza wynikającymi z niniejszych Wytycznych, dotyczące
warunków prowadzenia rewitalizacji w danym programie operacyjnym.
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2) Propozycje kryteriów dotyczą konieczności potwierdzenia, że:
a) składany projekt rewitalizacyjny wynika z obowiązującego (na dzień składania wniosku
o dofinansowanie) programu rewitalizacji;
b) program rewitalizacji, z którego wynika składany projekt rewitalizacyjny, spełnia
wymagania określone w niniejszych Wytycznych, tj. posiada określone cechy i elementy.
3) Spełnienie wymagań, o których mowa w pkt 2 umożliwia ubieganie się o wsparcie
z priorytetu inwestycyjnego 9b oraz umożliwia uzyskanie preferencji przy ubieganiu się
o ośrodki UE z pozostałych priorytetów inwestycyjnych. Propozycje kryteriów muszą
zostać

sformułowane

dla

projektów

rewitalizacyjnych

wynikających

z

priorytetów

inwestycyjnych określonych przez IZ w SZOOP.
4) Ocena spełnienia kryterium, o którym mowa w pkt 2 lit. a, jest dokonywana
każdorazowo w toku ubiegania się projektu o dofinasowanie w ramach programów
operacyjnych
(konkursowego

i

odnosi
lub

się

do

projektów

pozakonkursowego),

rewitalizacyjnych
w

którym

będą

niezależnie
one

od

trybu

wybierane

do

dofinansowania. Opis projektu we wniosku o dofinasowanie umożliwia ocenę spełnienia
kryterium, o którym mowa w pkt 2 lit. a.
5) Ocena spełnienia kryterium wskazanego w pkt 2 lit. b powinna być zróżnicowana
w zależności od tego czy aktualny program rewitalizacji był już sprawdzany przez IZ RPO.
Jeśli nie, to sprawdzeniu w danym postępowaniu podlegać będzie ten dokument pod
kątem spełnienia wymogów odnoszących się do jego cech i elementów. Jeśli weryfikacja
tych wymogów już była przeprowadzona i zakończyła się rezultatem pozytywnym (tj.
dany program rewitalizacji zawarty jest w wykazie, o którym mowa w pkt 8), to
weryfikacja odpowiednich wymogów odnoszących się do cech i elementów programu
rewitalizacji nie będzie powtarzana w danym postępowaniu, a weryfikacja kryterium, o
którym mowa w pkt 2 lit. b, będzie miała co do zasady charakter formalny.
6) W przypadku IZ KPO weryfikacja spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 lit. b,
może następować na podstawie stosownego oświadczenia o pozytywnym zweryfikowaniu
przez IZ RPO programu rewitalizacji.
7) Sprawdzenie spełnienia wymogu, o którym mowa w pkt 2 lit. b, jest możliwe w
jednym z następujących sposobów:
a) w trakcie naboru i oceny wniosków o dofinasowanie projektów rewitalizacyjnych;
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b) w odrębnej procedurze ustanawianej przez IZ RPO, tj. przed ogłoszeniem naboru na
projekty i oceną wniosków o dofinansowanie. W takiej sytuacji postępowanie takie nie
stanowi procedury wyboru projektów do dofinasowania w rozumieniu ustawy;
c) poprzez przygotowanie lub wsparcie programu rewitalizacji z wykorzystaniem
mechanizmów wsparcia instytucjonalnego oraz eksperckiego z udziałem Ministra
Rozwoju lub Marszałka Województwa, a wyniki przygotowania lub aktualizacji
programu rewitalizacji są akceptowane przez IZ RPO.
8) IZ RPO prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą
ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację
spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów. Wykaz prowadzony jest
dla wszystkich pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji niezależnie od
sposobu ich weryfikacji.
9) Warunek, o którym mowa w pkt 2 lit. b, tj. odpowiednie cechy i elementy programu
rewitalizacji (a także sposób ich weryfikacji) został opisany w załączniku do Wytycznych,
szczególnie w pkt 5 Załącznika. IZ RPO w swoich wytycznych może uzupełnić lub
rozwinąć zakres i wymogi wobec programów rewitalizacji, jeśli jest taka potrzeba. Jeśli
weryfikacja spełnienia przez program rewitalizacji wymaganych cech i elementów
dokonywana jest w procedurze wyboru projektów to niezależnie od oceny danego
projektu pozytywna weryfikacja spełnienia przez program rewitalizacji wymaganych cech
i elementów jest warunkiem wystarczającym do umieszczenia programu rewitalizacji
w wykazie, o którym mowa w pkt 8.

Wybór projektów rewitalizacyjnych w trybie konkursowym
1) Gdy wśród przyjętych przez KM RPO kryteriów wyboru projektu znajdą się
zaproponowane

przez

IZ

RPO

kryteria

dotyczące

potwierdzenia

obowiązkowego

wynikania projektu z programu rewitalizacji o określonych cechach i elementach,
weryfikacja ich spełnienia może odbyć się w ramach procedury wyboru projektów.
2) Ocena spełniania kryterium wskazanego w rozdz. 5 pkt 2 lit. b powinna być
prowadzona w pierwszej kolejności, jako że bezwzględnie warunkuje udzielenie wsparcia

58

GMINNY PROGRAM
REWITALIACJI GMINY
PIŃCZÓW NA LATA

2015 - 2022

(obligatoryjne dla priorytetu inwestycyjnego 9b) lub otrzymanie preferencji (pozostałe
priorytety inwestycyjne).
3) Weryfikacja, o której mowa w podrozdziale pkt 2, może następować w konkursie
uwzględniającym następujące etapy:
a. etapu oceny formalnej, który ma na celu ocenę projektów pod względem obowiązku
wynikania projektu z programu rewitalizacji o określonych cechach i zawartości oraz
stopnia spełniania innych kryteriów formalnych, którym przykładowo przypisano
wartości logiczne „tak”, „nie”;
b. etapu oceny merytorycznej, rozumianego, jako sprawdzenie zgodnie z zasadami
określonymi

przez

IZ

w

systemie

realizacji

danego

programu

operacyjnego

konkretnego projektu pod kątem spełniania kryteriów merytorycznych innych niż te,
które podlegały weryfikacji na etapie opisanym w lit. a.;
4) Weryfikacja projektów pod względem spełnienia wymagań odnoszących się do cech
i elementów programów rewitalizacji:
a. ma na celu wyprzedzające upewnienie się czy poszczególne projekty, które
zgłoszono do objęcia dofinasowaniem wraz z programem rewitalizacji, ale także inne
wynikające z programu, o których dofinansowanie wnioskodawca i inne uprawnione
podmioty będą starali się w przyszłości, spełniają oczekiwanie związane z wpisaniem
się w spójną koncepcję rewitalizacji danej gminy określoną w programie rewitalizacji;
b. pozwala na szczegółową ocenę jedynie tych projektów, które wynikają z programów
rewitalizacji o wymaganych cechach i elementach.
5) IZ RPO może zdecydować o zorganizowaniu dodatkowych spotkań lub konsultacji, aby
dla przedstawicieli potencjalnych wnioskodawców, którzy przystąpią do konkursów,
znaczenie sprawdzenia wymogów odnoszących się do cech i elementów programów
rewitalizacji było w pełni zrozumiałe.
6) Wybór projektu przeprowadza się z zachowaniem warunków określonych dla
poszczególnych instytucji w zakresie trybu konkursowego w horyzontalnych Wytycznych
w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
7)

Częstotliwość

przeprowadzania

naborów

projektów

rewitalizacyjnych

powinna

uwzględniać różny stopień zaawansowania przygotowania lub aktualizacji programów
rewitalizacji przez samorządy gmin.
Wybór projektów rewitalizacyjnych w trybie pozakonkursowym
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Mając na względzie, że procedura wyboru projektu w trybie pozakonkursowym jest
dostosowana

do

indywidualnych

właściwości

danego

projektu,

wybór

projektów

rewitalizacyjnych w trybie pozakonkursowym będzie się odbywał na ogólnych zasadach
określonych dla tego typu naborów w horyzontalnych Wytycznych w zakresie trybów
wyboru projektów na lata 2014-2020, z uwzględnieniem odpowiednich postanowień
Wytycznych.

Załącznik do Wytycznych Ministra Rozwoju
Załącznik określa cechy i elementy projektu rewitalizacyjnego, które są zgodne z art. 15.
1 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.
1) Programy rewitalizacji odznaczające się co najmniej cechami wskazanymi w pkt 1-4
Załącznika do Wytycznych oraz zawierające przynajmniej elementy wskazane w pkt 5
Załącznika do Wytycznych, są poddane analizie i weryfikacji.
2) Analiza i weryfikacja cech i elementów programu rewitalizacji przeprowadzona jest
w szczególności z uwzględnieniem:
a. kompletności uwzględnienia w treści programu rewitalizacji wskazanych cech
i elementów;
b. kompleksowości programu rewitalizacji, stopnia koncentracji i komplementarności
planowanych działań rewitalizacyjnych;
Ocena tych aspektów musi służyć mobilizacji samorządów gminnych i potencjalnych
beneficjentów do wspólnego zaplanowania kompleksowego rozwiązywania problemów
rewitalizowanego obszaru w celu wyprowadzenia go ze stanu kryzysowego. Tylko
kompleksowy

program

rewitalizacji

oraz

jego

komplementarne

i

zintegrowane

interwencje służą powodzeniu poszczególnych projektów rewitalizacyjnych.
c. wewnętrznej spójności działań;
Analiza programów rewitalizacji musi wychodzić od spójności i powiązania w programie
diagnozy obszaru rewitalizacji identyfikującej czynniki i przyczyny degradacji z celami
i zamierzeniami do osiągnięcia wskutek rewitalizacji oraz działaniami i zamierzeniami
pozwalającymi na osiągnięcie celów. Umożliwi to znalezienie odpowiedzi na pytania:
dlaczego i w jaki sposób tj. jakimi przedsięwzięciami zakłada się zahamowanie regresu,
jak wywołać korzystne tendencje rozwojowe, a także jakie działania i na jakich obszarach
są konieczne dla skierowania dotkniętego kryzysem obszaru na ścieżkę rozwoju.
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d. powiązań z politykami w gminie;
Z

punktu

widzenia

dokumentami

analizy programu

rewitalizacji

ważne są jego powiązania z

określającymi kierunki rozwoju, tj. dokumentami strategicznymi i

planistycznymi

gminy.

Ułatwi

to

analizę

przygotowywanych

lub

aktualizowanych

programów rewitalizacji i powiązania ich z określoną diagnozą społeczną i gospodarczą
gminy oraz wyznaczonymi celami rewitalizacji dla obszarów rewitalizacji.
e. sprawnej koordynacji;
Program rewitalizacji powinien być jednym z ważniejszych narzędzi wprowadzania zmian
na

obszarze gminy. Konieczne jest zatem osadzenie go w systemie zarządzania

rozwojem

gminy

oraz

wykazanie

tego

w

strukturze

organizacyjnej

gminy

(np.

wyodrębniona jednostka w ramach struktury lub odrębna instytucja).
f. stopnia realizacji zasady partnerstwa w odniesieniu do programu rewitalizacji;
W programie rewitalizacji należy wykazać, że w jego przygotowaniu zaangażowano
społeczność lokalną i umożliwiono szeroką partycypację społeczną. Dla efektywności
rewitalizacji konieczne jest silne i trwałe partnerstwo między różnymi podmiotami
zaangażowanymi w prowadzenie procesu rewitalizacji, a szczególnie we wdrażanie i
ocenę efektów programu rewitalizacji.

1. Kompleksowość programu rewitalizacji
1) Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem
projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków EFRR, EFS, FS oraz innych
publicznych

lub

prywatnych)

tak,

aby

nie

pomijać

aspektu

społecznego

oraz

gospodarczego lub przestrzenno-funkcjonalnego lub technicznego lub środowiskowego
związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.
W trakcie opracowywania i

wdrażania

programu

rewitalizacji

nie dopuszcza

się

możliwości planowania i realizacji tylko wybiórczych inwestycji, nastawionych jedynie na
szybki efekt poprawy estetyki przestrzeni, skupionych tylko na działaniach remontowych
czy

modernizacyjnych,

które nie skutkują

zmianami

strukturalnymi

na

obszarze

rewitalizacji.
2) Program rewitalizacji złożony z wielu różnorodnych projektów jest konstrukcją
warunkującą

osiągnięcie

kompleksowości

interwencji.

Oczekuje

się

wzajemnego

powiązania oraz synergii projektów rewitalizacyjnych. Nie oznacza to w każdym
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przypadku obowiązku jednoczesnej realizacji projektów, lecz synchronizację efektów ich
oddziaływania na sytuację kryzysową.

2. Koncentracja programu rewitalizacji
1) Koncentracja interwencji i potrzeba hierarchizacji potrzeb powodują, że programy
rewitalizacji dotyczą terenów o istotnym znaczeniu dla rozwoju gminy, obejmujących
całość lub część

zdiagnozowanego obszaru zdegradowanego i dotkniętych szczególną

koncentracją problemów i negatywnych zjawisk kryzysowych. Działania rewitalizacyjne z
definicji

skierowane

rewitalizacji,

przy

są

na

założeniu

określony

i

zidentyfikowany

dzięki

adekwatnych

narzędzi

zastosowania

diagnozie
oraz

obszar

możliwości

finansowania rewitalizacji.
2) Co do zasady projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach rewitalizacji.
Do

objęcia

wsparciem

można

jednak

dopuszczać

także

projekty

rewitalizacyjne

zlokalizowane poza tym obszarem, jeśli służą one realizacji celów wynikających z
programu rewitalizacji. Zwłaszcza dotyczy to inicjatyw społecznych nakierowanych np. na
aktywizację

zawodową

mieszkańców

obszarów

rewitalizacji,

gdzie

rozwiązania

dedykowane ludności z obszaru rewitalizacji mogą być podejmowane poza obszarem
rewitalizacji. Takie przypadki wymagają szerszego uzasadnienia i wskazania siły tych
powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego.
3. Komplementarność projektów rewitalizacyjnych/przedsięwzięć
rewitalizacyjnych
Wymogiem koniecznym dla wspierania projektów rewitalizacyjnych (a także szerzej:
przedsięwzięć)
W

jest

szczególności

zapewnienie
dotyczy

to

ich

komplementarności

komplementarności:

w

różnych

przestrzennej,

wymiarach.
problemowej,

proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej oraz źródeł finansowania.
3.1 Komplementarność przestrzenna
1) Komplementarność przestrzenna oznacza konieczność wzięcia pod uwagę podczas
tworzenia

i

realizacji

programu

rewitalizacji

wzajemnych

powiązań

pomiędzy

projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi zarówno realizowanych na obszarze
rewitalizacji, jak i

znajdujących się poza

rewitalizacji.
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komplementarności

przestrzennej

projektów/przedsięwzięć

rewitalizacyjnych ma służyć temu, by program rewitalizacji efektywnie oddziaływał na
cały dotknięty kryzysem obszar (a nie punktowo, w pojedynczych miejscach),
poszczególne projekty rewitalizacyjne wzajemnie się dopełniały przestrzennie oraz by
zachodził między nimi efekt synergii.
3) Celem zapewnienia komplementarności przestrzennej interwencji jest także to,
by prowadzone działania nie skutkowały przenoszeniem problemów na inne obszary
lub nie prowadziły do niepożądanych efektów społecznych takich jak segregacja
społeczna i wykluczenie.
4)

Komplementarność

przestrzenna

skutkuje

ciągłą

analizą

następstw

decyzji

przestrzennych w skali całej gminy i jej otoczenia (np. przeznaczanie nowych terenów
pod zabudowę) dla skuteczności programu rewitalizacji.
3.2 Komplementarność problemowa
5)

Komplementarność

problemowa

oznacza

konieczność

realizacji

projektów

rewitalizacyjnych/ przedsięwzięć, które będą się wzajemnie dopełniały tematycznie,
sprawiając, że program rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we
wszystkich

niezbędnych

aspektach

(społecznym,

gospodarczym,

przestrzenno-

funkcjonalnym, technicznym, środowiskowym).
6) Zapewnienie komplementarności problemowej ma przeciwdziałać fragmentacji
działań (np. tzw. „rewitalizacji technicznej”, „rewitalizacji społecznej” – określeń
błędnie stosowanych, ponieważ rewitalizacja jest zawsze kompleksowa) koncentrując
uwagę na całościowym spojrzeniu na przyczyny kryzysu danego obszaru.
7) W komplementarności problemowej konieczne jest określenie pożądanego stanu, do
jakiego mają doprowadzić dany obszar projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne, oraz
jego parametryzacja. Tak postawione zadanie ułatwi później wybór odpowiednich
mierników/ wskaźników osiągania celów programu rewitalizacji.
8) Skuteczna komplementarność problemowa oznacza konieczność powiązania działań
rewitalizacyjnych ze strategicznymi decyzjami gminy na innych polach, co skutkuje
lepszą koordynacją tematyczną i organizacyjną działań administracji.
9) Dla uzyskania lepszych efektów komplementarności problemowej przydatna jest
pogłębiona i usystematyzowana analiza zjawisk kryzysu na obszarze województwa
przygotowana przez samorząd województwa. Analiza ta powinna obejmować m.in.
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sytuację społeczną, gospodarczą i przestrzenną oraz obserwowane zjawiska i trendy
demograficzne.
3.3 Komplementarność proceduralno-instytucjonalna
10) Komplementarność proceduralno-instytucjonalna oznacza konieczność takiego
zaprojektowania systemu zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na
efektywne współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie
się i spójność procedur. W tym celu niezbędne jest osadzenie systemu zarządzania
programem rewitalizacji w przyjętym przez daną gminę systemie zarządzania w ogóle.
11) W tworzeniu wymogów proceduralnych IZ RPO skupia uwagę na określeniu
adekwatnych dla potrzeb i oczekiwanych standardów w zarządzaniu i wdrażaniu
programów rewitalizacji.
3.4 Komplementarność międzyokresowa
12) W celu zapewnienia komplementarności międzyokresowej IZ RPO opracowuje
analizę i krytyczną ocenę oraz formułuje wnioski na temat dotychczasowego (w
kontekście zaangażowania środków wspólnotowych, szczególnie w ramach polityki
spójności 2007-2013) sposobu wspierania procesów rewitalizacji, jego skuteczności,
osiągnięć i problemów wdrażania projektów i programów rewitalizacji w województwie.
Na tej podstawie dokonywane jest zaplanowanie sposobu wspierania procesów
rewitalizacji w ramach polityki spójności 2014-2020.
13) W oparciu o dokonaną analizę możliwe jest uzupełnianie przedsięwzięć już
zrealizowanych

w

ramach

polityki

spójności

2007-2013

(np.

o

charakterze

infrastrukturalnym) projektami komplementarnymi (np. o charakterze społecznym),
realizowanymi w ramach polityki spójności 2014-2020.
Zachowanie

ciągłości

programowej

(polegającej

na

kontynuacji

lub

rozwijaniu

wsparcia z polityki spójności 2007-2013) ma w procesach rewitalizacji kluczowe
znaczenie. Zmiany wprowadzane w programach rewitalizacji odpowiadają na te
potrzeby zmian, które wynikają głównie z ich ewaluacji, opartej na systematycznym
monitoringu.
14) IZ RPO w projektowaniu wparcia dla rewitalizacji wykorzystuje doświadczenia
z poprzednich perspektyw, w tym wnioski z ewaluacji.

3.5 Komplementarność źródeł finansowania
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15) Komplementarność źródeł finansowania, w kontekście polityki spójności 20142020, oznacza, że projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne, wynikające z programu
rewitalizacji opierają się na konieczności umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia
ze środków EFRR, EFS i FS z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania.
16)

Silna

koordynacja

i

synergia

projektów

rewitalizacyjnych

finansowanych

szczególnie w ramach EFS i EFRR jest konieczna dla uzyskania korzystnych efektów
dla obszarów rewitalizacji.
17)

Koordynacja

środków

programów

operacyjnych

ze

środkami

polityk

i instrumentów krajowych jest konieczna dla realizacji zasady dodatkowości środków
UE.
18) Komplementarność finansowa oznacza także zdolność łączenia prywatnych
i publicznych źródeł finasowania, przy założeniu, że stymulowanie endogenicznych
zdolności inwestycyjnych ma kluczowe znaczenie dla dynamiki pożądanych zmian.

4. Realizacja zasady partnerstwa i partycypacja
1) Program rewitalizacji jest wypracowywany przez samorząd gminny i poddawany
dyskusji w oparciu o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, gospodarczych,
przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Prace nad przygotowaniem
programu, bądź jego aktualizacją, jak również wdrażanie (realizacja) programu oparte są
na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością
obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami
pozarządowymi.
2)

W

programie

rewitalizacji

znajduje

się

opis

procesu

jego

przygotowania

dokumentujący udział w nim różnych grup interesariuszy w taki sposób, by możliwe było
zweryfikowanie i ocena stopnia

osiągniętego uspołecznienia, jak również określenie, w

jaki sposób wybrana forma zarządzania programem rewitalizacji realizuje zasadę udziału
w niej interesariuszy.
3) Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacji jako fundament działań na
każdym

etapie

monitorowanie).

tego

procesu

(diagnozowanie,

Skonsolidowanie wysiłków

rewitalizacji jest ważnym warunkiem sukcesu.
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ukierunkowana

jest

na

możliwie

dojrzałe

jej

formy,

a

więc

nieograniczające się jedynie do informacji czy konsultacji działań władz lokalnych, ale
dążące do zaawansowanych metod partycypacji, takich jak współdecydowanie czy
kontrola obywatelska.

5. Minimalna zawartość (elementy) programu rewitalizacji
1) Program rewitalizacji zawiera co najmniej:
a. opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy;
b.

diagnozę

czynników

i

zjawisk

kryzysowych

oraz

skalę

i

charakter

potrzeb

rewitalizacyjnych;
c. zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów rewitalizacji, tj. określenie, w oparciu o inne
dokumenty strategiczne gminy lub diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych,
terytorium/terytoriów najbardziej wymagających wsparcia;
d. wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji);
e. cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym
kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk;
f. listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z
ich

opisami

zawierającymi,

w

odniesieniu

do

każdego

projektu/przedsięwzięcia

rewitalizacyjnego, co najmniej: nazwę i wskazanie podmiotów go realizujących, zakres
realizowanych zadań, lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), szacowaną
wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji;
g. charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących
kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk
powodujących sytuację kryzysową;
h. mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami/
przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów
i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji;
i. indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w lit. f
oraz g, z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z różnych źródeł (także
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spoza funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 – publiczne i prywatne środki
krajowe w celu realizacji zasady dodatkowości środków UE);
j. mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup
aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji;
k. system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji;
l. system monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji
w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.
2) Diagnoza (o której mowa w pkt 1 lit. b) zawarta w programie rewitalizacji (o ile nie
została

dokonana w innym dokumencie strategicznym lub planistycznym gminy

przyjętym uchwałą rady

gminy) obejmuje analizę wszystkich sfer, a w szczególności

pogłębioną analizę kwestii społecznych dla określenia potrzeb podjęcia wyprzedzających
działań o charakterze społecznym (dotyczącym
oraz

pobudzającym

aktywność

lokalną),

rozwiązywania problemów społecznych

co

pozwoli

na

przygotowanie

działań

rewitalizacyjnych o bardziej złożonym, kompleksowym charakterze i oddziaływaniu. Takie
działania mają na celu podniesienie skuteczności i trwałości projektów rewitalizacyjnych
oraz

gotowości

i

świadomości

mieszkańców

co

do

możliwości

partycypacyjnego

współdecydowania o obszarze objętym programem rewitalizacji.
3) Zasięgi przestrzenne obszaru lub obszarów rewitalizacji (o których mowa w pkt 1 lit.
c) dokonywane są (o ile nie zostały dokonane w innym dokumencie strategicznym lub
planistycznym gminy przyjętym uchwałą rady gminy) przy założeniu, że dany program
rewitalizacji może obejmować więcej niż jedno terytorium wymagające wsparcia. Zasięg
każdego z tych obszarów wyznaczany jest

przy założeniu, że jest to terytorium

ograniczone

tereny

przestrzennie,

tj.

obejmujące

o

szczególnej

koncentracji

negatywnych zjawisk istotne dla rozwoju danej gminy. Ustalenia zasięgu przestrzennego
obszaru

lub

obszarów

rewitalizacji

dokonuje

samorząd

gminny,

w

oparciu

o rozstrzygnięcia wynikające z innych dokumentów strategicznych lub planistycznych
gminy lub w oparciu o indywidualne kryteria (wraz z odniesieniem ich do wartości
referencyjnych dla danej gminy) i przy uwzględnieniu kryteriów wskazanych przez IZ
RPO, jeśli IZ RPO takie określi. Program rewitalizacji łącznie nie obejmuje więcej niż 20%
powierzchni gminy i dotyczy liczby ludności nie większej niż 30% jej mieszkańców.
4) Opis planowanych działań rewitalizacyjnych, które będą realizowane w ramach danego
programu rewitalizacji powinien zawierać przede wszystkim:
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a. identyfikację podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (o których mowa w pkt 1
lit. f), tj. takich, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa
i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji,
b. charakterystykę (zbiorczy opis) innych, uzupełniających rodzajów przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, tj. takich, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno
zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celów programu
rewitalizacji.

W

opisie

przedsięwzięć

uzupełniających

należy

wskazać

obszary

tematyczne, zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb obszaru rewitalizacji.
Zarówno przedsięwzięcia główne (podstawowe), jak i uzupełniające (pozostałe), są
przedsięwzięciami zaplanowanymi/wynikającymi z programu rewitalizacji.

5.3 USTAWA O REWITALIZACJI
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji uchwalona została przez Sejm na
podstawie projektu przedstawionego przez Radę Ministrów. Podpisanie ustawy przez
Prezydenta RP nastąpiło w dniu 28 października 2015 r., zaś jej publikacja w Dzienniku
Ustaw, pod pozycją 1777 – w dniu 3 listopada 2015 r. Przepisy ustawy weszły w życie
z

dniem

18

listopada

2015

r.,

za

wyjątkiem

zmiany

dotyczącej

podatku

od

nieruchomości, której wejście w życie oznaczono na 1 stycznia 2016 r., zgodnie
z regułami dotyczącymi wejścia w życie przepisów podatkowych.
Ustawa, po raz pierwszy w polskim systemie prawnym, porusza zagadnienie rewitalizacji,
rozumianej jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych
polskich miast i miejscowości. Prowadzenie procesu rewitalizacji stanowi szansę na
odwrócenie

negatywnych

trendów

rozwojowych

obszarów

zdegradowanych

przy

uwzględnieniu potrzeb społeczności lokalnej, zagadnień gospodarczych, przestrzennych,
czy przyrodniczych.
Opracowanie i uchwalenie ustawy miało na celu usprawnienie procesu rewitalizacji
prowadzonego przez samorząd. Dotychczasowe działania, często ze względu na brak
modelowych rozwiązań i schematów postępowania, nie przynosiły oczekiwanych skutków.
Ustawa dostarcza podstawowych narzędzi niezbędnych do prowadzenia rewitalizacji przez
gminę, której zadaniem własnym jest przygotowanie, koordynowanie i tworzenie
warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie swoich
właściwości. Gminy, wykorzystując przepisy ustawy, mogą korzystać ze sprawnych
narzędzi rewitalizacji oraz gotowego scenariusza działań, który zapewnia uwzględnienie

68

GMINNY PROGRAM
REWITALIACJI GMINY
PIŃCZÓW NA LATA
wszystkich

2015 - 2022

najważniejszych

czynników

potrzebnych

do

osiągnięcia

sukcesu,

np.

koncentracji terytorialnej, uwzględnienia aspektów społecznych, przestrzennych itp.
Ustawa o rewitalizacji nie zawiera szczególnych regulacji w zakresie źródeł finansowania
tego procesu. Ustanawiając elementy rewitalizacji zadaniem własnym gminy przesądza,
że możliwe jest jego finansowanie ze środków publicznych.
Jednym z głównych źródeł finansowania rewitalizacji w latach 2014-2020 są fundusze UE.
Procesowi temu została nadana istotna ranga w perspektywie finansowej 2014-2020
poprzez wskazanie jej w Umowie Partnerstwa jako jednego z pięciu tzw. obszarów
strategicznej

interwencji

(miasta

i

dzielnice

miast

wymagające

rewitalizacji).

Przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji są współfinasowane z regionalnych oraz krajowych
programów operacyjnych. Najwięcej środków na rewitalizację zostało przeznaczonych w
ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W każdym z nich wyodrębniono część
alokacji, która może być wydatkowana jedynie na projekty rewitalizacyjne. Z kolei
krajowe programy operacyjne (Infrastruktura i Środowisko; Wiedza, Edukacja, Rozwój;
Polska Wschodnia; Polska Cyfrowa; Pomoc Techniczna) stanowią uzupełniające źródło
współfinansowania przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji.
Dokumentem

określającym

kryteria

i

wymogi,

jakie

muszą

spełniać

projekty

rewitalizacyjne, które ubiegają się o wsparcie ze środków UE są Wytyczne w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Skierowane są do Instytucji
Zarządzających regionalnymi i krajowymi programami operacyjnymi.
Zadania

bezpośrednio

odniesieniu

do

związane

priorytetu

z

rewitalizacją

inwestycyjnego

9b

współfinansowane
Wspieranie

są

rewitalizacji

głównie

w

fizycznej,

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich.
Podstawowym kryterium dla projektów rewitalizacyjnych (to jest projektów wynikających
z programu rewitalizacji) w ramach Priorytetu 9b, warunkującym możliwość złożenia
wniosku

o

ich

dofinansowanie,

jest

ich

wynikanie

z

obowiązującego

programu

rewitalizacji, przygotowanego przez radę gminy oraz spełniającego wymagania określone
w Wytycznych. Z kolei w przypadku projektów rewitalizacyjnych składanych w ramach
innych priorytetów inwestycyjnych niż 9b, przez fakt bycia „rewitalizacyjnymi” mogą one
uzyskać preferencje w ocenie.
Rewitalizacja finansowana ze środków UE może być prowadzona zarówno na obszarach
miejskich,

jak

przedsięwzięcia

i

wiejskich

mogą

oraz

występować

miejsko-wiejskich.
bardzo
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pozarządowe, samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe czy przedsiębiorcy.
Przykładem działań rewitalizacyjnych mogą być projekty związane z aktywizacją
społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (środki na takie cele
są zaplanowane w programach regionalnych, w częściach finansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego), wsparciem wejścia lub powrotem na rynek pracy (aktywność
zawodowa),

rozwojem

przedsiębiorczości,

poprawą

efektywności

energetycznej

budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych, zrównoważonym transportem
miejskim, promocją działań dotyczących kultury, w tym ochrony i opieki nad zabytkami,
środowiska naturalnego i ochrony terenów zielonych.
Ustawa stanowi podstawowy sposób prawnego uregulowania zagadnienia rewitalizacji
przez władze prawodawcze. Wyraża normy prawne, które są powszechnie obowiązujące.
Wiążą one zarówno organy administracji publicznej, jak i wszystkie osoby fizyczne, osoby
prawne i inne podmioty.
Gminy, nie dysponując dotąd dedykowaną rewitalizacji ustawą, prowadziły działania
rewitalizacyjne w oparciu o uchwały, w których zawierały programy działań służących
wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego. Uchwały te, różnie
zatytułowane

(np.

lokalny

program

rewitalizacji,

miejski

program

rewitalizacji)

przyjmowane były w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym,
ustanawiający kompetencję gminy do uchwalania tzw. programów gospodarczych –
naprawczych realizowanych w różnych uwarunkowaniach.
Prawodawca zmierzył się zatem z problemem odniesienia się w treści ustawy do
zastanych sytuacji, na które ustawa może wpływać. Dlatego w przepisie art. 52 ust. 1
zawarto regulacje o charakterze przejściowym. Przepis ten pozwala gminie kontynuować
działania rewitalizacyjne w oparciu o opisane programy gospodarcze (niezależnie od
tytułu nadanego uchwale) do końca 2023 r. Ustawa w tym zakresie ma zatem charakter
fakultatywny – oznacza to, że gmina prowadząca w dniu jej wejścia w życie działania
rewitalizacyjne, nie musi stosować rozwiązań ustawowych.
Fakultatywności ustawy nie należy zatem rozumieć jako możliwość niestosowania się do
jej norm, lecz wyłącznie jako możliwość (w granicach przepisów w niej zawartych)
nieprowadzenia działań rewitalizacyjnych na zasadach w niej określonych, w okresie
przejściowym.
Fakultatywność ustawy określona w przepisach przejściowych dotyczy również możliwości
uchwalania po jej wejściu w życie nowych programów rewitalizacji w oparciu o art. 18
ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym. Wynika to z brzmienia przepisu art. 52 ust.
1, który – zezwalając na realizację przedsięwzięć określonych w programach – nie
precyzuje daty uchwalenia tych programów. Kryterium daty pojawia się za to w art. 52
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ust. 2 ustawy – regulacje te czytane łącznie pozwalają na dopuszczenie możliwości
opisanej powyżej.
Prowadzenie rewitalizacji bez korzystania z rozwiązań ustawowych (bez uchwalania GPR)
nie jest przeszkodą do aplikowania o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.
W przypadku, w którym gmina chce się ubiegać o otrzymanie środków unijnych na
projekty rewitalizacyjne musi opracować program rewitalizacji zgodny z wymaganiami
wynikającymi z Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014-2020 (co do zasady – w aspekcie merytorycznym są to wymogi tożsame do
ustawowych, jednak uproszczone są kwestie proceduralne), oraz z wymaganiami
i wytycznymi, które zostaną przyjęte przez Instytucje Zarządzające poszczególnymi RPO.
W ustawie wprowadzono definicję legalną rewitalizacji, wskazując w art. 2 ust. 1, że jest
to 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.
Definicja ta wprowadza szereg zasad ogólnych, a także pojęć, które precyzowane są
w dalszych przepisach ustawy. Przede wszystkim określa rewitalizację jako proces, nie
zaś jednostkowe zdarzenie. Z zasadą tą korespondują dalsze przepisy ustawy, opisujące
kolejne fazy tego procesu: diagnostykę, przygotowanie programu, jego realizację,
a w końcu ocenę aktualności prowadzącą do modyfikacji procesu lub uznania go za
zakończony.
Proces ten dotyczyć ma wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego.
Szczegółowa definicja tego obszaru oraz sposób jego wyznaczania opisane są w rozdziale
3 ustawy. Wyprowadzenie ze stanu kryzysowego należy rozumieć jako spowodowanie
zmiany w zakresie intensywności występowania niekorzystnych zjawisk (art. 9 ustawy).
Proces ten ma mieć charakter kompleksowy. Jest to odpowiedź na dotychczasowe
negatywne
o

doświadczenia

charakterze

w

wybiórczym,

prowadzeniu
wycinkowym,

rewitalizacji,
zwykle

którą

nazywano

skoncentrowane

na

procesy

działaniach

łatwiejszych do przeprowadzenia i dających szybki efekt, takich jak np. remonty
budynków

lub

przebudowy dróg. Stosunkowo najrzadziej

podejmowano działania

najtrudniejsze do przeprowadzenia, o wieloletnim charakterze.
Rewitalizacja, stanowiąca zasadniczo zadanie publiczne, prowadzona ma być nie tylko
przez podmioty publiczne, lecz przez interesariuszy tego procesu. Deklaracja ta podkreśla
złożoność procesu rewitalizacji, który dla pełnego powodzenia wymaga zaangażowania
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nie tylko odpowiednich władz publicznych, lecz również innych osób i podmiotów, których
szeroko pojęte interesy spotykają się na obszarze rewitalizacji.
W ustawie zawarto dodatkowo otwarty katalog interesariuszy, wskazując, że są nimi
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.

pozostali mieszkańcy gminy, nie mieszkający na obszarze rewitalizacji;

3.

podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą;

4.

podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5.

jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6.

organy władzy publicznej;

7.

podmioty inne niż organy władzy publicznej, realizujące na obszarze rewitalizacji
uprawnienia Skarbu Państwa (np. spółki Skarbu Państwa realizujące inwestycje
infrastrukturalne, Agencja Mienia Wojskowego).

Ostatnim elementem definicji jest wskazanie gminnego programu rewitalizacji, opisanego
w rozdziale 4 ustawy, jako podstawy prowadzenia rewitalizacji. Ustawa przewiduje
obowiązek uchwalenia tego programu w przypadku, gdy gmina chce skorzystać z jej
narzędzi.
Ustawa stanowi, że przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia
rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią zadania
własne gminy. Przepis ten stosuje się również do miast na prawach powiatu, których
władze łączą kompetencje właściwe gminom i powiatom.
Gmina korzysta z domniemania wykonywania zadań publicznych, określonych jako jej
zadania własne. Pomimo tego domniemania, w orzecznictwie nie przyjęła się możliwość
uznania rewitalizacji lub jej elementów za zadanie własne bez wyraźnej podstawy
ustawowej. Rewitalizacji nie ma bowiem w podstawowym katalogu zadań własnych
gminy, umieszczonym w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Katalog ten uzupełniono
zatem odpowiednim zapisem ustawy. Wychodząc z założenia, że rewitalizacja jest

72

GMINNY PROGRAM
REWITALIACJI GMINY
PIŃCZÓW NA LATA

2015 - 2022

procesem prowadzonym przez interesariuszy (działania, które składają się na proces
rewitalizacji mogą być wykonywane zarówno przez gminę, jak również inne podmioty
publiczne i prywatne) wskazano, że zadaniem własnym nie jest „rewitalizacja” jako
całość, lecz wybrane jej elementy, w tym jej prowadzenie jedynie w zakresie właściwości
gminy (tj. realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych należących do zadań własnych bądź
zleconych gminy).
Ustawa

określa

zasady

oraz

tryb

przygotowania,

prowadzenia

i

oceny

rewitalizacji, a jej poszczególne rozdziały dotyczą:
1. Przepisów ogólnych, w tym art. 2.1 podający definicję rewitalizacji:
Rewitalizacja

stanowi

proces

wyprowadzania

ze

stanu

kryzysowego

obszarów

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

przez

interesariuszy

rewitalizacji

na

podstawie

gminnego

programu

użytkownicy

wieczyści

rewitalizacji.
Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
1)

mieszkańcy

nieruchomości

obszaru
i podmioty

rewitalizacji

oraz

właściciele,

zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym

obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,

wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa

budownictwa społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji
uprawnienia Skarbu Państwa;
2. Partycypacji społecznej:
Według ustawy partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę
rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez
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uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji.
Przygotowanie, prowadzenie i ocena rewitalizacji polegają w szczególności na:
1) poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążeniu do spójności planowanych
działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami;
2) prowadzeniu, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i informacyjnych
o procesie rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji,
wynikających z ustawy, oraz o przebiegu tego procesu;
3) inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między
interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji;
4) zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących
rewitalizacji, w szczególności gminnego programu rewitalizacji;
5)

wspieraniu

inicjatyw

zmierzających

do

zwiększania

udziału

interesariuszy

w przygotowaniu i realizacji gminnego programu rewitalizacji;
6) zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości
wypowiedzenia się przez interesariuszy.
W tym rozdziale pojawia się pojęcie konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne
prowadzi wójt, burmistrz albo prezydent miasta. O rozpoczęciu konsultacji społecznych
oraz formach, w jakich będą prowadzone, powiadamia się nie później niż w terminie 7 dni
przed dniem ich przeprowadzenia, w sposób zapewniający udział w nich możliwie
szerokiego grona interesariuszy, co najmniej poprzez obwieszczenie, ogłoszenie w sposób
zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz ogłoszenie na stronie podmiotowej gminy
w Biuletynie Informacji Publicznej. Formami konsultacji społecznych są:
1) zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków
komunikacji

elektronicznej,

w

szczególności

poczty

elektronicznej

lub

formularzy

zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, wywiady, wykorzystanie grup
przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych.
Konsultacje społeczne prowadzi się w sposób ułatwiający zrozumienie prezentowanych
treści i odniesienie się do nich, a w przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką
konsultowanych

treści,

niespecjalistycznym

z

skrótów

użyciem
i

wizualizacji

zestawień

poddawanych konsultacjom.
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Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami
gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz
pełni

funkcję

Dopuszcza

opiniodawczo-doradczą

się

powołanie

osobnych

wójta,

burmistrza

Komitetów

albo

prezydenta

Rewitalizacji

dla

miasta.

wyznaczonych

podobszarów rewitalizacji. Obsługę organizacyjną Komitetu Rewitalizacji zapewnia wójt,
burmistrz albo prezydent miasta.
3. Obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji:
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

wyznaczyć

jako

obszar

zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego
z następujących negatywnych zjawisk:
1) gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji
lokalnych przedsiębiorstw lub
2) środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska,
obecności

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu

środowiska, lub
3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu
do

podstawowych

urbanistycznych

usług

lub

ich

do zmieniających

niskiej

się funkcji

jakości,

niedostosowania

rozwiązań

obszaru, niskiego poziomu

obsługi

komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub
4) technicznych – w szczególności

degradacji

stanu

technicznego

obiektów

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz 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, pod warunkiem stwierdzenia na każdym
z podobszarów występowania koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz
gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.
Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną
koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju
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zamierza

prowadzić

rewitalizację,

wyznacza

się,

jako

obszar

rewitalizacji. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz
zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może
być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych
granic. Niezamieszkałe tereny poprzemysłowe, w tym poportowe i powydobywcze, tereny
powojskowe albo pokolejowe, na których występują negatywne zjawiska, mogą wejść
w skład obszaru rewitalizacji wyłącznie w przypadku, gdy działania możliwe do
przeprowadzenia na tych terenach przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym
zjawiskom społecznym.
Wniosek o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zawiera
wskazanie granic tych obszarów wykonane na mapie w skali co najmniej 1:5000,
sporządzonej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku –
z wykorzystaniem treści

mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja

1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn.zm.).
4. Gminnego Programu Rewitalizacji:
Gminny program rewitalizacji zawiera w szczególności:
1) szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, obejmującą analizę negatywnych zjawisk,
oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru;
2) opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy,
w tym strategią rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych;
3) opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji;
4) cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub
ograniczeniu negatywnych zjawisk;
5) opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz
gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym, w tym:
a) listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wraz z ich
opisami

zawierającymi

w

odniesieniu

do

każdego

przedsięwzięcia:

nazwę

i wskazanie podmiotów je realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację,
szacowaną

wartość,

prognozowane

rezultaty

wraz

ze

sposobem

ich

oceny

w odniesieniu do celów rewitalizacji, o ile dane te są możliwe do wskazania,
b) charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
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6) mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
7) szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym
wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych;
8) opis struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji, wskazanie
kosztów tego zarządzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu;
9) system monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji;
10) określenie niezbędnych zmian w prawie miejscowym;
11) wskazanie, czy na obszarze rewitalizacji ma zostać ustanowiona Specjalna Strefa
Rewitalizacji, wraz ze wskazaniem okresu jej obowiązywania;
12) wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania
i zagospodarowania przestrzennego, w tym:
a) wskazanie zakresu niezbędnych zmian w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) wskazanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koniecznych
do uchwaleni albo zmiany,
c) w przypadku wskazania konieczności uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji,
wskazanie granic obszarów, dla których plan ten będzie procedowany łącznie
z procedurą scaleń i podziałów nieruchomości, a także wytyczne w zakresie ustaleń
tego planu;
13) załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalnoprzestrzennych obszaru rewitalizacji sporządzony na mapie w skali co najmniej 1:5000
opracowanej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku –
z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
– Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zamieszczone w gminnym programie rewitalizacji mogą
być realizowane również poza obszarem rewitalizacji, jeżeli wynika to z ich specyfiki.
W przypadku gdy w związku z rewitalizacją następuje czasowa lub trwała zmiana miejsca
zamieszkania osób na miejsce położone poza obszarem rewitalizacji, w gminnym
programie rewitalizacji uwzględnia się przedsięwzięcia rewitalizacyjne obejmujące te
osoby.
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Gminny program rewitalizacji nie stanowi aktu prawa miejscowego.
Postępowanie w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz w sprawie uchwalenia albo zmiany miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego

można

wszcząć

przed

uchwaleniem

gminnego

programu rewitalizacji, a po sporządzeniu i zamieszczeniu na stronie podmiotowej gminy
w Biuletynie Informacji Publicznej projektu gminnego programu rewitalizacji. Uchwalenie
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
następuje po uchwaleniu gminnego programu rewitalizacji. Niezwłocznie po uchwaleniu
gminnego programu rewitalizacji, rada wprowadza konieczne zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej związane z przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi zaplanowanymi do
realizacji w ramach GPR. Jeżeli dane dotyczące tych przedsięwzięć nie są wystarczające
do

wpisania

ich

do

wieloletniej

prognozy

finansowej

gminy,

rada

wprowadza

przedsięwzięcia niezwłocznie po ustaleniu niezbędnych danych.
Gminny

program

rewitalizacji

podlega

ocenie

aktualności

i

stopnia

realizacji,

dokonywanej przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, co najmniej raz na 3 lata,
zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie. Ocena
sporządzona przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta podlega zaopiniowaniu
przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie
Informacji Publicznej.

W przypadku stwierdzenia, że gminny program rewitalizacji

wymaga zmiany, wójt, burmistrz albo prezydent miasta występuje do rady gminy
z wnioskiem o jego zmianę. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej oceny
stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji, osiągnięcia celów rewitalizacji w nim
zawartych, rada gminy uchyla uchwałę w sprawie gminnego programu rewitalizacji
w całości albo w części, z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza albo
prezydenta miasta.
5. Specjalnej Strefy Rewitalizacji:
Na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta rada gminy podejmuje uchwałę
w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Strefę
ustanawia się w celu zapewnienia sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na
okres nie dłuższy niż 10 lat, bez możliwości przedłużenia. Wniosek o ustanowienie Strefy
składa się po uchwaleniu gminnego programu rewitalizacji i zgodnie z jego ustaleniami.
Uchwała w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Strefy stanowi akt prawa
miejscowego.
6. Zmian w przepisach obowiązujących,
7. Przepisów przejściowych i końcowych:

78

GMINNY PROGRAM
REWITALIACJI GMINY
PIŃCZÓW NA LATA

2015 - 2022

Do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się realizację przedsięwzięć wynikających
z programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze
stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą Rady Gminy, bez uchwalania gminnego
programu rewitalizacji. W takim przypadku wyznaczenie w drodze uchwały obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, Strefy, a także uchwalenie miejscowego planu
rewitalizacji nie jest dopuszczalne. Jeżeli program, uchwalony przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy, zawiera co najmniej opis procesu wyprowadzania ze stanu
kryzysowego obszarów gminy oraz diagnozę pozwalającą na wyznaczenie obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, na jego podstawie może zostać opracowany
i uchwalony Gminny Program Rewitalizacji. W takim przypadku Rada Gminy, na wniosek
wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, przed przystąpieniem przed sporządzania
Gminnego Programu Rewitalizacji, podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i

obszaru rewitalizacji, na podstawie diagnozy pozwalającej na

wyznaczenie tych obszarów zawartej w programie. Po przyjęciu uchwały w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, wójt, burmistrz albo
prezydent miasta kolejno:
1) opracowuje na podstawie programu, projekt Gminnego Programu Rewitalizacji;
2) przeprowadza konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji;
3) wprowadza zmiany wynikające z konsultacji społecznych oraz przedstawia Radzie
Gminy do uchwalenia projekt Gminnego Programu Rewitalizacji.

5.3.1 UCHWALENIE GPR
Zasadnicze elementy procedury prowadzącej do przyjęcia uchwały Rady Gminy określone
są w ustawie o samorządzie gminnym. Zgodnie z zawartymi tam regulacjami, do
właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania
gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Rada Gminy zajmuje stanowisko w formie
uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy
ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym. Rada Gminy obraduje na sesjach, zaś
w bieżących pracach wspomagają ją organy wewnętrzne – komisje. Szczegóły organizacji
prac rady określa statut gminy.
Ustawa uzupełnia te ogólne regulacje o szczegółowe unormowania dotyczące sposobu
uchwalania gminnego programu rewitalizacji, w celu uwzględnienia specyfiki tego
dokumentu.
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opracowywania

projektu

GPR

przeprowadza

się

również,

w przypadkach tego wymagających, strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko.
Procedurę

uchwalania

GPR

rozpoczyna

podjęcie

przez

Radę

Gminy

uchwały

o przystąpieniu do jego sporządzania. Uchwała ta podjęta może być z własnej inicjatywy
Rady Gminy bądź na wniosek burmistrza. Jej podjęcie możliwe jest jedynie po wejściu
w życie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Uchwała ta wiąże burmistrza, który ma obowiązek dokonania po jej podjęciu kolejnych
kroków w procedurze uchwalania GPR.
Drugim etapem procedury uchwalania GPR jest dokonanie przez burmistrza ogłoszenia
informującego podjęciu przez Radę Gminy uchwały inicjującej proces. Burmistrz dokonuje
ogłoszenia obligatoryjnie na cztery sposoby (na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie
Informacji Publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w prasie
lokalnej oraz przez obwieszczenie). Ogłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po
wydaniu uchwały.
Następnie burmistrz sporządza projekt GPR i poddaje go szeroko rozumianemu
opiniowaniu, w ramach którego najpierw przeprowadza konsultacje społeczne (na
zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy), i przedstawia projekt do zaopiniowania
przez organy administracji publicznej i inne podmioty.
Kolejnym etapem procedury jest uzyskanie opinii organów administracji publicznej
i innych podmiotów. Rozwiązania dotyczące opiniowania projektu GPR oparto na
podobnych

rozwiązaniach

obowiązujących

na

gruncie

ustawy

o

planowaniu

i

zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do studium, aktualne pozostają zatem
uwagi czynione przez orzecznictwo i komentatorów odnośnie charakteru czynności
opiniowania na gruncie tej ustawy. Należy zatem podkreślić, że opinia nie ma charakteru
wiążącego, jednak obowiązkowe jest wystąpienie o jej uzyskanie. Ustawa wprowadziła
termin na przedstawienie opinii, wynoszący od 14 do 30 dni, licząc od dnia doręczenia
projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Termin, w zakresie widełek ustawowych,
określa burmistrz. Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie uważa się za
równoznaczne z pozytywnym zaopiniowaniem projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.
Za

pozytywną

opinię

uznane

zostanie

zatem

zarówno

przedstawienie

(jakiejkolwiek) po terminie, jak i powstrzymanie się od kierowania opinii.
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Ostatnim etapem procedury, za który odpowiada burmistrz, jest wprowadzenie do
projektu GPR zmian wynikających zarówno z konsultacji społecznych jak i opiniowania
oraz przedstawienie dokumentu Radzie Miejskiej celem uchwalenia.
5.3.2 SKUTKI UCHWALENIA GPR
GPR stanowi dokument strategiczny gminy wyznaczający kierunki jej działań w procesie
rewitalizacji oraz warunki organizacyjno-finansowe tych działań. Nie stanowiąc aktu
prawa miejscowego, nie wiąże powszechnie, stanowi jednak warunek niezbędny do
uchwalenia przez gminę aktów prawa miejscowego stanowiących akty wykonawcze GPR
(takich jak uchwała w sprawie wyznaczenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, miejscowy
plan rewitalizacji).
5.3.3 STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Zasady przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko określa
ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.
Strategiczna

ocena

przeprowadza

się

oddziaływania
dla

na

określonych

środowisko

rodzajów

jest

dokumentów

postępowaniem,
opracowywanych

które
lub

przyjmowanych przez organy administracji lub inne podmioty wykonujące funkcje
publiczne. Do ww. dokumentów należą:
1. Koncepcja

przestrzennego

zagospodarowania

kraju,

studia

uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, plany zagospodarowania
przestrzennego oraz strategie rozwoju regionalnego;
2. Polityki, strategie, plany lub programy w dziedzinie przemysłu, energetyki,
transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa,
rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, wyznaczające ramy
dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko;
3. Pozostałe polityki, strategie, plany i programy, jeżeli ich realizacja może
spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one
bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej
ochrony;
4. Dokumenty inne niż wymienione, jeżeli wyznaczają one ramy dla późniejszej
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub gdy
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postanowień

może

spowodować

znaczące

oddziaływanie

na

środowisko.
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest też wymagane
w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętych ww. dokumentów. Ustawa o
rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. na podstawie której sporządzany jest GPR nie
nakłada obowiązku sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Art.17 ust.2 pkt.4 lit. b nakazuje wystąpić o opinię do właściwego regionalnego dyrektora
ochrony środowiska w zakresie form ochrony przyrody, w przypadku jeżeli jest to
uzasadnione specyfiką obszaru rewitalizacji.

5.3.4 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (WPF)
Wieloletnia

prognoza

finansowa

jst

stanowi

instrument

wieloletniego

planowania

finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Inicjatywa w sprawie sporządzenia
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmiany należy
wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.
Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

obejmuje

prognozę

m.in.

takich

parametrów

budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, jak:


dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,



dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,



wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu
sfinansowania deficytu,



przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz
planowanego do zaciągnięcia.

Obligatoryjnym elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest również kwota długu
jednostki samorządu terytorialnego wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania jego
spłaty, fakultatywnym zaś upoważnienie dla organu wykonawczego do zaciągania
zobowiązań. Ustawodawca nakazuje ponadto, aby część składową Wieloletniej Prognozy
Finansowej stanowiły objaśnienia przyjętych wartości. Wieloletnia Prognoza Finansowa
obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty
długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć
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zobowiązania. Wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego
oraz

załączników

do

niej

określa

Minister

Finansów

w

rozporządzeniu

(zob.

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Dz.U. z 2013 r., poz. 86
z późn. zm.).3
Uchwalenie GPR rodzi skutki w zakresie obowiązku dostosowania brzmienia załącznika do
wieloletniej prognozy finansowej gminy. Rada Gminy ma obowiązek niezwłocznego
wprowadzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w GPR, służących realizacji
zadań własnych gminy, do załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej gminy, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Wprowadzenie tych danych możliwe jest jednak wyłącznie w przypadku, gdy ich zakres
i stopień szczegółowości umożliwiają zamieszczenie przedsięwzięcia (inwestycji) w WPF.
Zakres zawartości załącznika do WPF określa przepis art. 226 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych,

zgodnie

z

którym

zamieszcza

się

w

nim

odrębnie

dla

każdego

przedsięwzięcia:
1. nazwę i cel;
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie
przedsięwzięcia;
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
4. limity wydatków w poszczególnych latach;
5. limit zobowiązań.

W rozumieniu ustawy o finansach publicznych przedsięwzięcia to wieloletnie programy,
projekty lub zadania – jest to zatem kategoria szeroka, umożliwiająca zarówno
uwzględnienie pojedynczych inwestycji (np. przebudowy odcinka drogi), jak i bardziej
złożonych programów np. interwencji społecznej.
Jeżeli dane dotyczące tych przedsięwzięć nie są wystarczające do wpisania ich do
załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy, Rada Gminy
wprowadza przedsięwzięcia do tego załącznika niezwłocznie po ustaleniu niezbędnych
danych, a zatem niezwłocznie po określeniu dla inwestycji parametrów wpisywanych do
WPF.4

3

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=BC5B67D0F02C1A4FC1257A5A002265BA&litera=
W
4
http://mib.gov.pl/files/0/1796888/Ustawaorewitalizacjipraktycznykomentarz.pdf
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ROZDZIAŁ VI

DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH

6.1 Analiza obecnej sytuacji Gminy Pińczów
Pińczów położony jest nad rzeką Nidą, 40 km od Kielc. Miasto częściowo położone jest
w Dolinie Nidy, opierając się od północy o zbocza wzgórz wchodzących w skład Garbu
Pińczowskiego. Przez miasto przechodzi droga wojewódzka Nr 766 z Morawicy

do

Węchadłowa, a także swój początek ma droga wojewódzka Nr 767 w kierunku Busko –
Zdrój. W Pińczowie znajduje się stacja kolejowa Pińczów Wąski - część Świętokrzyskiej
Kolei Dojazdowej. Miasto jest również początkowym punktem szlaku turystycznego
prowadzącego do Wiślicy

Gmina Pińczów, powiat pińczowski
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Położenie gminy Pińczów

www.google.pl

Gmina miejsko – wiejska Pińczów położona jest w województwie świętokrzyskim,
w powiecie pińczowskim, na wysokości 300 m n.p.m. Powierzchnia Miasta Pińczów
wynosi 14,33km², a cała Gmina zajmuje obszar o powierzchni 213 km 2 i jest
zamieszkiwana przez 21 307 mieszkańców5. W skład Gminy Pińczów wchodzi 41 sołectw,
zajmujących powierzchnię 198,42 km², bezpośrednio graniczy:
Od północy z Gminą Kije,
Od północnego – wschodu z Gminą Chmielnik,
Od wschodu z Gminą Busko Zdrój,
Od południowego – wschodu z Gminą Wiślica,
Od południa z Gminą Złota,

5

Dane GUS
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Od południowego – zachodu z Gminą Działoszyce,
Od północnego – zachodu z Gminą Imielno.6

6.2 Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych

6.2.1 Strefa społeczna.
Ukierunkowania
mieszkańców

na

zjawiska

obszarów

i

problemy

rewitalizowanych

w

obszarze

jest

strefy

mocnym

życia

akcentem

społecznego
w

polityce

rewitalizacyjnej gmin. Rewitalizacja ma bowiem na celu odnowienie społecznego
potencjału dzielnic, ulic, osiedli, sąsiedztwa, dzięki czemu miejscowa społeczność ma
szanse na integrację w szerszym środowisku. Tym samym przedmiotem rewitalizacji jest
określona

przestrzeń

fizyczna ludności

lokalnej

oraz

różne grupy interesariuszy,

mieszkające lub użytkujące dany obszar. To właśnie aspekt społeczny jest fundamentem
projektowania działań rewitalizacyjnych, dlatego to problemy, z którymi borykają się
mieszkańcy i ich potrzeby jakie wykazują w obszarze jakości życia, mają kluczowe
znaczenie dla podejmowanych decyzji rewitalizacyjnych.
Struktura demograficzna
Ludność
Gmina Pińczów ma 21 307 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0%
mężczyźni. W latach 2002-2015 liczba mieszkańców zmalała o 5,1%. Średni wiek
mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców
województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców
całej Polski.

Populacja Gminy Pińczów w latach 2002-2014

6

“Strategia Rozwoju Gminy Pińczów do 2022 roku”
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Źródło: Dane GUS
Gmina

Pińczów

ma ujemny przyrost

naturalny

wynoszący -116.

Odpowiada

to

przyrostowi naturalnemu -5,4 na 1000 mieszkańców Gminy Pińczów. W 2014 roku
urodziło się 168 dzieci, w tym 42,9% dziewczynek i 57,1% chłopców. Średnia waga
noworodków to 3 385 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek
liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,56 i jest znacznie mniejszy od średniej
dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla
całego kraju.
Przyrost naturalny w latach 1995-2014 w gminie Pińczów

Źródło: Dane z GUS
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W 2013 roku 53,0% zgonów w Gminie Pińczów spowodowanych było chorobami układu
krążenia, przyczyną 21,7% zgonów w Gminie Pińczów były nowotwory, a 3,7% zgonów
spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Gminy Pińczów
przypada 13.31 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa
świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.
W

2014

roku

zarejestrowano 203 zameldowań

w

ruchu

wewnętrznym

oraz 257

wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Gminy Pińczów 54.

W

tym

samym

roku zameldowano

4 osoby

z

zagranicy

oraz

zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych
wynoszące -2.
63,4% mieszkańców

Gminy Pińczów jest w wieku produkcyjnym, 16,1% w wieku

przedprodukcyjnym, a 20,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
Porównując ludność Gminy Pińczów na przestrzeni lat 2012 - 2014 obserwujemy spadek
liczby mieszkańców. Liczba zameldowań w okresie poddanym analizie przedstawia się
następująco: 2012 r. – 21645, 2013 r. - 21421, 2014 r. – 21307

Migracje na pobyt stały w latach 1995-2014 w Gminie Pińczów

Źródło: Dane GUS
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LICZBA ZAMELDOWAŃ NA TERENIE GMINY PIŃCZÓW W LATACH 2012-2014
21700
21600
21645
21500
21400
21421
21300
21307
21200
21100
2012

2013

2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS.

Gospodarka mieszkaniowa
Standard życia mieszkańców kształtują warunki mieszkaniowe. Zasoby na terenie miasta
charakteryzują się stosunkowo dobrymi współczynnikami, jednak w dalszym ciągu
odczuwalny jest brak mieszkań.
Warunki mieszkaniowe w Mieście Pińczowie zbliżone są do średniej dla powiatu
pińczowskiego i województwa świętokrzyskiego. Przykładami wskaźników określających
warunki mieszkaniowe jest przeciętna liczba osób przypadająca na izbę oraz liczba osób
przypadająca na mieszkanie.
Według danych z GUS stan na koniec 2014 roku, na terenie Gminy Pińczów znajdowały
się 7327 mieszkania/domu mieszkaniowego 76m²

na terenie gminy istniało 81 lokali

socjalnych.

Zasoby mieszkaniowe

Mieszkania ogółem
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Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w

76

76

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych

3396

3461

Zaległości w opłatach za mieszkania w zasobach

183

-

81

81

m²

gminnych w tys. zł
Liczba lokali socjalnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS
Poniższa tabela przedstawia warunki mieszkaniowe na terenie Gminy w porównaniu
do warunków w powiecie pińczowskim i województwie świętokrzyskim.
Porównanie

warunków

mieszkaniowych

Gminy

Pińczów

na

tle

powiatu

i województwa
WYSZCZEGÓLNIENIE

GMINA

POWIAT

WOJEWÓDZTWO

(przeciętna)

Miasto

Wieś

Miasto

Wieś

Miasto

Wieś

Liczba izb w mieszkaniu

3,8

4,3

3,7

4,0

3,5

4,0

Liczba osób na mieszkanie

2,8

3,2

2,8

3,0

2,6

3,3

Liczba osób na izbę

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,8

Powierzchnia

użytkowa

na

jedno

63,6

91,4

68,5

86,9

62,1

84,9

na

jedną

22,5

28,7

22,9

29,3

23,7

25,7

mieszkanie w m²
Powierzchnia

użytkowa

osobę
Źródło: GUS, Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pińczów na lata 20142017, z uwzględnieniem lat 2018-2021
Analizując powyższą tabele, można stwierdzić, iż Gmina Pińczów charakteryzuje się
zbliżonymi warunkami zamieszkania w porównaniu do województwa i powiatu.
Bezrobocie
W

Gminie

Pińczów

na

1000

mieszkańców

pracuje 218 osób. 48,3%

wszystkich

pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,7% mężczyźni.
Bezrobocie w

Gminie Pińczów wynosiło w

2014

roku 9,7% (11,1% wśród

kobiet

8,5% wśród mężczyzn).
Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Gminie Pińczów w latach 2004-2014
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Źródło: Dane GUS
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Gminie Pińczów wynosi 3 246,61 PLN,
co odpowiada 81.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.
Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Gminy Pińczów 1 320 osób wyjeżdża do pracy
do innych gmin, a 1 224 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo
przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -96.
60,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Gminy Pińczów pracuje w sektorze rolniczym
(rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,7% w przemyśle i budownictwie, a 8,2%
w

sektorze

usługowym

(handel,

naprawa

pojazdów,

transport,

zakwaterowanie

i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym
(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Gminie Pińczów w latach 20062014
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Źródło: Dane GUS
Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej
i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych
w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez
podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy
i rodzaju działalności.
Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się
stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do
liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak
zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na tej stronie. Dane o
bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego
dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku
produkcyjnym w powiecie i gminie.

Wybrane dane o rynku pracy na terenie Gminy Pińczów w latach 2013-2014
Powiat

Gmina

Powiat

Gmina

pińczowski

Pińczów

pińczowski

Pińczów

2013r.

2013r.

2014r.

2014r.

Pracujący

5760

4749

5697

4653

Bezrobotni zarejestrowani

1886

1062

1660

920

WYSZCZEGÓLNIENIE
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Bezrobotne zarejestrowane

2015 - 2022
51,1

51,0

51,7

52,6

7,5

7,8

6,7

6,8

8,5

8,7

7,7

7,8

kobiety
w%
Udział bezrobotnych
zarejestrowanych kobiet w
liczbie ludności w wieku
produkcyjnym
w%
Udział zarejestrowanych
bezrobotnych kobiet w wieku
produkcyjnym w %
Źródło: Dane GUS
Bezrobocie jest dla wielu rodzin czynnikiem, który powoduje degradację ekonomiczną
jednostki i rodziny, depresję a tym samym potęguje biedę.
Bezpieczeństwo publiczne
Nad bezpieczeństwem publicznym w Gminie i Mieście Pińczowie z racji zadań ustawowych
opiekę sprawują głównie służby mundurowe: Policja i Straż Pożarna.
W Pińczowie znajduje się Komenda Powiatowa Policji. W skład której wchodzą: Sekcja
Kryminalna, Sekcja Prewencji i Ruchu Drogowego, Ogniwo Policji Sądowej oraz zespoły
służb logistycznych.
Działania Policji koncentrują się na prewencji, akcjach patrolowych, interwencjach.
W celu zabezpieczenia porządku publicznego i bezpieczeństwa w miejscach publicznych
tutejsza Komenda Powiatowa Policji realizuje służbę patrolową i obchodową, organizuje
zabezpieczenie imprez masowych oraz prowadzi liczne działania i akcje prewencyjne.
Służba patrolowa organizowana jest w okresie całodobowym z uwzględnieniem miejsc
najbardziej zagrożonych. W miarę potrzeb i możliwości zwiększa się ilość służb
patrolowych w związku z organizowanymi imprezami, uroczystościami państwowymi
i religijnymi.
Na terenie Gminy Pińczów w 2013 roku stwierdzono łącznie 348 przestępstw, przy
wykrywalności 58,4% w roku 2015 stwierdzono 249 przestępstw, przy wykrywalności
61,9 %. Należy zauważyć niewielką tendencję spadkową liczby przestępstw oraz
zwiększenie ich wykrywalności.
Rodzaje przestępstw dokonanych na terenie Gminy Pińczów

Kryminalne

2013

2014

348

249

93

GMINNY PROGRAM
REWITALIACJI GMINY
PIŃCZÓW NA LATA

2015 - 2022

Kradzież z włamanie

61

44

Kradzież samochodu

5

3

Rozboje i wymuszenia

2

4

Bójki i pobicia

8

3

Narkomania

37

14

Gospodarcze

58

61

Przestępstwa nieletnich

10

3

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie
Nad bezpieczeństwem mieszkańców Gminy Pińczów opiekę sprawuje również Straż
Pożarna. Dzisiejsza Straż Pożarna to służba o szerokim spektrum działania. Oczywiście
głównym zadaniem strażaków jest walka z ogniem, ale służby te wyjeżdżają do
różnorakich akcji; wszędzie tam gdzie istnieje zagrożenie zdrowia czy życia ludzkiego.
Uczestniczą

w

licznych

akcjach

przy

usuwaniu

skutków

wypadków

drogowych

z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu do neutralizacji zagrożeń chemicznych,
technicznych czy ekologicznych. Realizują zadania w zakresie szeroko rozumianej
prewencji

polegającej

na

przeprowadzaniu

kontroli

przestrzegania

przepisów

przeciwpożarowych, rozpoznawaniu zagrożeń i ewidencjonowaniu zagrożeń pożarowych,
technicznych, chemicznych i ekologicznych. Ustalają wstępnie okoliczności powstawania
i rozprzestrzeniania się pożarów oraz zagrożeń miejscowych. Biorą udział w odbiorach
obiektów budowlanych oddawanych do użytkowania.
Prowadzą także działalność informacyjno - propagandową w zakresie rozpowszechniania
i przestrzegania znajomości przepisów przeciwpożarowych.
Na terenie powiatu pińczowskiego działa 8 jednostek OSP, wchodzących w skład Systemu
Ratowniczo - Gaśniczego. Komenda Powiatowa PSP w Pińczowie prowadzi nadzór
operacyjny nad tymi jednostkami, który polega m.in. na prowadzeniu inspekcji gotowości
operacyjno - technicznej.
Na terenie powiatu działają następujące jednostki:
Ochotnicza Straż Pożarna w Działoszycach,
Ochotnicza Straż Pożarna w Kijach,
Ochotnicza Straż Pożarna w Chrobrzu,
Ochotnicza Straż Pożarna w Złotej,
Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowicach,
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Ochotnicza Straż Pożarna w Kozubowie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Chruścicach.

Oświata i wychowanie
Gmina

Pińczów

posiada

stosunkowo

dobrze

rozwiniętą

sieć

placówek

oświaty

i wychowania. Potencjał edukacyjny gminy tworzony jest przez szkoły podstawowe
i gimnazja. Na terenie gminy działa 9 przedszkoli w tym 6 przedszkoli, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Pińczów oraz 3 niepubliczne punkty przedszkolne.
ZESTAWIENIE PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MIASTA
PIŃCZOWA I GMINY PIŃCZÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE

ROK

ROK

ROK

ROK

ROK

ROK

(PLACÓWKA)

2010/2011

2011/2012

2012/20

2013/2

2014/2015

2015/2016

13

014

11

12

10

10

9

9

9

9

563

623

Placówki wychowania

10

przedszkolnego

10 (w tym 3
niepubliczne
punkty
przedszkolne)

W tym przedszkola

9

9

Miejsca w przedszkolach

551

Dzieci w placówkach

538

581

651

679

632

612

W tym w przedszkolach

525

567

607

628

565

553

Szkoły podstawowe

8

8

8

8

8

8

Uczniowie szkół

1203

1142

1094

1047

1101

1119

3

3

3

3

3

3

(w tym 1

(w tym 1

wychowania przedszkolnego

podstawowych
Szkoły gimnazjalne

(w tym 1
niepubliczne)
Uczniowie szkół

niepubliczne)

niepubliczne)

829

826

776

748

683

668

94

98

108

102

124

119

gimnazjalnych
Szkoła Muzyczna
Liczba uczniów

Liczba uczniów przypadających na jeden oddział w
szkołach
Podstawowych

17

17

17

16

16

16

Gimnazjalnych

22

24

24

23

23

22

Źródło : Urząd Statystyczny Kielce
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Od roku szkolnego 2014/2015 nastąpił wzrost uczniów w szkołach podstawowych na
terenie miasta Pińczów. W niektórych placówkach, głównie na wsi, nastąpił spadek ilości
uczniów. Wiąże się to ze zmniejszaniem ilości oddziałów w szkołach oraz spadkiem ilości
zatrudnionych nauczycieli. Przewiduje się, że tendencja ta będzie się utrzymywać
w latach następnych. Gmina Pińczów stoi przed trudnościami, których głównym źródłem
jest niż demograficzny i wzrost kosztów utrzymania szkół i placówek oświatowych.
Pogłębiający się niż demograficzny będzie systematycznie redukował liczebność klas,
ilości oddziałów, a w konsekwencji wymusi restrukturyzację sieci szkolnej.
Stan techniczny i poziom wyposażenia szkół i przedszkoli jest dobry. Przez szereg lat
zmodernizowano część budynków, na bieżąco realizowane są przeglądy techniczne.
Jednak każda z placówek w mniejszym bądź większym zakresie potrzebuje modernizacji,
remontu, czy zakupu wyposażenia. Tak np. w Szkole Podstawowej nr 2 malowania
wymagają korytarze i sale lekcyjne. Brakuje też laptopów, projektorów, drukarek.
Należałoby wymienić okna w jednej z sal i pokoju nauczycielskim, wymienić podłogi
w salach lekcyjnych, wyremontować toalety. W Szkole Podstawowej nr 1 brakuje boiska
sportowego zewnętrznego, placu zabaw. Występują także braki

w wyposażeniu,

należałoby unowocześnić sale komputerowe przez zakup nowych komputerów, a sale
lekcyjne wyposażyć w nowe stoliki i krzesła oraz tablicę interaktywną. W gimnazjum nr 1
potrzebne

są

projektory,

ekrany,

pomoce

dydaktyczne

z

języka

niemieckiego,

rosyjskiego, nowe pianino, sprzęt sportowy. Remont sali gimnastycznej, wymiana podłóg,
remont toalety i zakup lektur poprawiłyby niewątpliwie komfort nauki w tej placówce.
W celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich,
nauczyciele winni korzystać z dostępnych programów, aby uzdolniona młodzież mogła
rozwijać swoje zdolności i pasji.
Finansowanie oświaty na terenie Gminy Pińczów
Finansowanie oświaty w gminie odbywa się z dochodów gminy, w tym z subwencji
ogólnej, jej części oświatowej oraz innych dochodów. W roku 2013 subwencja oświatowa
w gminie wyniosła 13 097 230 zł, w 2015 r. – 13 915 078 zł, w 2014 r. – 13 243 745 zł.
Planowane inwestycje w placówkach oświatowych na terenie Gminy Pińczów:


Rozbudowa, remont i modernizacja szkół



Termomodernizacja budynków szkolnych,



Zakup wyposażenia dydaktycznego.
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Kultura, sport, rekreacja, Kluby Sportowe
KS 1946 Nida Pińczów
Inicjatorem i założycielem klubu, który wówczas nie posiadał nazwy ani nie działał w
oparciu o zrzeszenie bądź też organizację był Alfred Kobierski. Został on również
pierwszym kapitanem zespołu, a drużyna rozpoczęła

treningi na starym boisku

położonym nad Nidą. W czerwcu 1945 roku piłkarze z Pińczowa rozegrali towarzyski mecz
z oddziałami radzieckimi, które wracały z zachodu. Gospodarze pokonali rywali 11:0, zaś
w kolejnym spotkaniu zwyciężyli drużynę Wojska Polskiego 12:1. Obecnie oprócz
pierwszego zespołu są też zespoły młodzieżowe: junior starszy, junior młodszy,
trampkarz starszy i trampkarz młodszy.
Aeroklub Regionalny w Pińczowie
Sporty lotnicze uprawiane są w Pińczowie od 1932 roku. Wtedy właśnie w grodzie nad
Nidą powstała Szkoła Szybowcowa.
II wojna światowa przyniosła ze sobą zamknięcie szkoły i niemal całkowite jej
zniszczenie. Po wojnie w 1946 roku Szkoła Szybowcowa w Polichnie i w Pińczowie została
ponownie otwarta. Obie prowadziły tradycyjne szkolenia według wzorów przedwojennych
uzupełnione jednak startami za wyciągarką. Ale decyzją władz centralnych w 1952 i 1953
roku szkoły zamknięto.
W czasach powojennych, po zlikwidowaniu Szkoły Szybowcowej w Pińczowie i aeroklubu
funkcjonującego do 1954 r. - agendy i sprzęt przejął Aeroklub Kielecki.
W wyniku kontynuowanych przez lata starań - dnia 1 października 1987 roku Zarząd
Aeroklubu

Kieleckiego

zaakceptował

formalnie

złożony

wniosek

o

ustanowienie

lotniarzy,

paralotniarzy

w Pińczowie filii Aeroklubu kieleckiego z siedzibą w Domu Kultury.
Pińczów

stawał

się

atrakcyjnym

miejscem

zgrupowań

i motolotniarzy. Co roku organizowano w okresie wakacyjnym obozy szkoleniowe dla
skoczków spadochronowych. W Pińczowie wyszkolono liczną grupę spadochroniarzy.
Aeroklub Regionalny w Pińczowie jest stowarzyszeniem, które podtrzymuje wspaniałe
tradycje lotnicze miasta i dorobek wielu pokoleń mieszkańców i osób zaangażowanych
w rozwijanie Pińczowa jako ośrodka lotniczego.
Klub Shorin-Rye Karate
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Okinawa Shorin-Ryu Karate istnieje w Polsce już ponad 25 lat. Jest trzecim co do długości
trwania stylem karate uprawianym w naszym kraju. Za początek uprawiania Shorin-Ryu
w Polsce bierze się otwarcie pierwszego Dojo Shorin-Ryu w 1981 roku w Pińczowie. Od
tego czasu Shorin-Ryu jest nieprzerwanie uprawiane i z roku na rok wykazuje tendencje
rozwojowe. Okinawa Shorin-Ryu Karate w Polsce to stabilne programy nauczania,
doświadczona kadra instruktorska, stałe comiesięczne ogólnopolskie staże, coroczne
wyjazdy zagraniczne na międzynarodowe obozy szkoleniowe, coroczne wizyty mistrza
Kenyu Chinena w Polsce, zawody ogólnopolskie i starty w zawodach międzynarodowych.
Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”
W Klubie zrzeszonych jest 70 członków. Klub działa od 1995 roku, posiada sekcję piłki
nożnej, bilardu, mini - hokeja, tenisa stołowego. W Klubie pracuje 5 trenerów. Klub
boryka się problemami finansowymi, brakuje środków na zakup sprzętu.
Stowarzyszenie UKS „Jedynka”
Klub działa od 2001 roku, zrzesza 279 członków. Prowadzi sekcje piłki nożnej, piłki
siatkowej, tenisa stołowego, szachów, lekkiej atletyki, turystyczno - krajoznawczą
Zajęcia prowadzi kadra nauczycielska - 5 osób.
Uczniowski Klub Sportowy Grodzisko
Uczniowski Klub Sportowy Grodzisko działa od 2004 roku. Zrzesza 120 członków. Posiada
sekcje piłki nożnej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, łucznictwa, turystyki rowerowej.
Zajęcia prowadzą 4 nauczyciele wychowywania fizycznego.

Uczniowski Klub Sportowy „Nidex”
Uczniowski Klub Sportowy „Nidex” działa od 1999 roku. Prowadzi sekcję piłki siatkowej
i piłki nożnej. Zrzesza 20 zawodników.
Uczniowski Klub Sportowy
Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjon” przy Gimnazjum nr 2 w Pińczowie, działa od 1999
roku. Prowadzi sekcje piłki nożnej, szachów lekkiej atletyki. Zrzesza 80 członków. Zajęcia
prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego.
Ludowy Klub Jeździecki „Ponidzie”
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Klub powstał w 1970 roku, zrzesza 35 członków. Zatrudnia jednego instruktora
jeździectwa. Klub prowadzi rekreację konną dla dzieci i młodzieży, bierze udział
w zawodach ogólnokrajowych.
KON-TIKI
Prężnie działający w latach ’60 - ’90

klub wodny zrzeszający fanów sportów wodnych

i motorowodnych. Inicjator i współorganizator wielu imprez w rejonie (spływów
kajakowych po Nidzie, czerwcowych Sobótek itp.). Obecnie reaktywowany, szybko
rozwijający się i zrzeszający wielu członków.

Kultura
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie powstała w 1947r. Biblioteka posiada
4 filie działające na terenie wsi Gacki, Kozubów, Młodzawy Duże, Szarbków.
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie zlokalizowana jest na 1 449 m 2
powierzchni. Posiada wraz z filiami 110 780 pozycji książkowych. Liczba czytelników
w 2014 roku wynosiła 4 287 osób, z czego 1 981 to czytelnicy do lat 15. W ciągu 2014
roku wypożyczono na zewnątrz 63 139 książek, natomiast na miejscu udostępniono 11
510 książek. W roku 2014 Biblioteka zakupiła łącznie 2 110 książek, tj. więcej niż w roku
2012 kiedy zakupiono 1 489 książek oraz w roku 2013 kiedy zakupiono 1 715 książek.
Księgozbiór oddziału dla dorosłych liczy 45 313 woluminów w tym czasopisma oprawne
954.
Księgozbiór oddziału dla dzieci i młodzieży liczy 16 193 woluminów w tym:
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 10 914
- literatura niebeletrystyczna - 3 201
- literatura piękna - 2 078
W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 16 osób w tym na
stanowisku bibliotekarza 13 osób, jeden informatyk oraz 2 pracowników obsługi.
Biblioteki dają możliwość wypożyczenia książek na zewnątrz, udostępniają księgozbiór
podręczny na miejscu. Biblioteka posiada także stanowiska komputerowe z dostępem do
Internetu.
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Struktura zbiorów bibliotecznych w gminie Pińczów

10914

12000
10000
8000

Literatura piękna dla dzieci i
młodzieży

6000

literatura niebeletrystyczna
3201

4000
2000

Literatura piękna dla dzieci i
młodzieży

2078

0

Źródło: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie
Biblioteka organizuje i włącza się w różnego rodzaju akcje:
- ferie zimowe,
- wakacje,
- Cała Polska Czyta Dzieciom,
- Tydzień Bibliotek.

Liczba wypożyczeń w woluminach oraz liczba czytelników w latach 2010-2014 na terenie
Gminy Pińczów

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba czytelników
Liczba
woluminach

wypożyczeń

w

2010

2011

2012

2013

2014

ROK

ROK

ROK

ROK

ROK

4 170

4 177

4 259

4 280

4 287

58 847

61 748

63 544

67 179

63 139

Źródło: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie
Analizując wskaźniki czytelnicze i porównując je z poprzednimi latami, widać wzrost
wypożyczeń w poszczególnych latach oraz wzrost liczby czytelników.
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Finansowanie Miejskiej i Gminnej Biblioteki:
Działalność Biblioteki finansowana jest przez Urząd Miejski, a także pozyskuje środki na
zakup księgozbioru z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Potrzeby Biblioteki, planowany rozwój w kolejnych latach:
- zakup wyposażenia,
- dokonanie remontu,
- przeprowadzenie dalszej komputeryzacji biblioteki.

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
W zabytkowym budynku, położonym w północnej części miasta, stanowiącym zespół
klasztoru popaulińskiego, znajduje się Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury.
Ośrodek Kultury został utworzony w budynku klasztoru w 1956 roku. Pińczowskie
Samorządowe Centrum Kultury zajmuje piętro obiektu oraz skrzydło południowe parteru.
Jako jednostka organizacyjna Gminy Pińczów; Pińczowskie Samorządowe Centrum
Kultury powstało w 2001 roku i działa do dziś w niezmienionej formie prawnej.
W strukturze PSCK znajduje się 19 placówek - instytucji kultury rozlokowanych na
terenie Gminy Pińczów.
Dział

Administracyjno

-

Finansowy

obsługujący

także

Muzeum

Regionalne

w zakresie administracyjnym, kadrowym i finansowym.
Dział Artystyczny - obsługuje Dom Kultury w Pińczowie oraz 10 świetlic wiejskich.
- koło teatralne dla młodzieży i dorosłych,
- Teatr Ciut Frapujący,
- zajęcia komputerowe,
- zajęcia komputerowe dla seniorów,
- zespoły taneczne,
- zajęcia plastyczne dla dzieci,
- aerobik,
- Sekcja Krzewienia Tradycji i Kultury Rycerskiej,
- Kapela Ludowa Ponidzie,
- studio piosenki,
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- młodzieżowe zespoły muzyczne,
Zajęcia w Domu Kultury odbywają się od poniedziałku do soboty.
Pińczowskie Samorządowe Centrum organizuje :
- koncerty, festyny, pikniki,
- biesiady, wystawy,
- kursy tańca towarzyskiego,
- koncerty zespołów młodzieżowych
- warsztaty literackie, recytatorskie, plastyczne
- ogólnopolskie plenery malarskie
- wystawy
- ogólnopolski konkurs biennale miniatury.
Centrum Kultury wynajmuje też sale na zebrania, konferencje, bankiety i zjazdy.
Podopieczni Domu Kultury biorą corocznie udział w konkursach i turniejach odnosząc
sukcesy na szczeblu rejonowym i wojewódzkim, szczególnie w kategoriach tańca i
śpiewu.

Służba zdrowia
Podstawową opiekę medyczną pełnią przychodnie i ośrodki zdrowia znajdujące się na
terenie Miasta Pińczowa i w większych sołectwach. Usługi medyczne z zakresu
ponadpodstawowego

świadczą

przychodnie

Powiatowy, posiadający następujące oddziały:
- Odział Chorób Wewnętrznych
- Oddział Chirurgii Ogólnej,
- Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
- Oddział Neonatologii,
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- Oddział Okulistyki Jednego Dnia,
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- Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, prowadzący całodobową opiekę długoterminową
dysponujący 105 łóżkami.
- Izba Przyjąć,
- Pracownia RTG i Blok Operacyjny.
Przy szpitalu działają także poradnie specjalistyczne:
- chirurgii ogólnej,
- ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
- ginekologiczno - położnicza
- neonatologiczna,
- diabetologiczna,
- zdrowia psychicznego
- okulistyczna,
- urologiczna,
- medycyny pracy,
- reumatologiczna,
- rehabilitacyjna.
Działają także poradnie mające bezpośredni kontrakt z NFZ:
- poradnia dermatologiczna,
- poradnia kardiologiczna,
- poradnia laryngologiczna,
- poradnia neurologiczna,
- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Pińczowie.

Na terenie Gminy Pińczów podstawową opiekę medyczną zapewnia:
- Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, w którego strukturach
trzy

Ośrodki

Zdrowia

w

miejscowościach:

Gacki,

Kozubów,

znajdują się

Szarbków

oraz

dwie Przychodnie w Pińczowie: ul. Klasztorna 6, ul. 7 Źródeł 8.
- pomoc doraźną mieszkańcom gminy zapewnia Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa
Medycznego i Transportu Sanitarnego Oddział w Pińczowie, które dysponuje 4 karetkami
sanitarnymi z czego 1 stanowi zespół wypadkowy.
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Sieć aptek obejmuje 8 placówek na terenie miasta Pińczowa oraz 1 w Gackach.
Pomoc społeczna
W chwili obecnej wiele osób i rodzin mieszkujących na terenie Gminy Pińczów znajduje
się w trudnej sytuacji życiowej. Osoby te, wykorzystując własne środki oraz możliwości
nie są w stanie tych trudności pokonać. Dlatego też pomoc społeczna jest organizowana
przez administrację rządową, samorządową, która współpracuje z Kościołem, fundacjami,
osobami fizycznymi i prawnymi. Pomocy takiej udziela się z powodu ubóstwa,
bezdomności, sieroctwa, bezrobocia, niepełnosprawności, alkoholizmu, narkomanii czy
klęsk żywiołowych.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie jest podstawową jednostką
organizacyjną samorządu lokalnego w Gminie Pińczów odpowiedzialną za rozpoznawanie
zjawisk rodzących zapotrzebowanie na interwencję socjalną i podejmującą działania na
rzecz rozwiązywania problemów społecznych.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie swoją działalność opiera
głównie na ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.
U. 2015 poz. 163 z późn. zm.).
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie został utworzony na
podstawie Uchwały Nr XII/54/90 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 09.03.1990 w sprawie
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pińczowie”.
W Ośrodku zatrudnionych jest 27 pracowników w tym:
- dyrektor - 1 osoba,
- pracownicy socjalni - 11 osób,
- pracownicy wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 osoba,
- pozostali pracownicy - 14 osób.
Formy pomocy społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej

WYSZCZEGÓLNIENIE

2012

2013

2014

Liczba

Liczba

Liczba

udzielonych

Kwota

świadczeń

Zasiłki stałe

1 089

udzielonych

Kwota

świadczeń
390 634

1 134

104

udzielonych

Kwota

świadczeń
464 089

1 328

531 519
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184

51 736

152

48 894

174

51 512

315

205 464

327

242 949

317

241 308

50 528

186 803

52 671

199 260

47 406

182 185

Pińczowie

wykonuje

okresowy
Zasiłek celowy
i pomoc w
naturze
Dożywianie
dzieci w
szkołach
Źródło: Urząd Miejski w Pińczowie
Miejsko

–

Gminny

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

w

zadania

w zakresie:


pomocy

usługowej

(usługi

opiekuńcze

i

specjalistyczne

usługi

dla

osób

z zaburzeniami psychicznymi),


pomocy finansowej (w postaci zasiłków stałych, okresowych, celowych),



pomocy rzeczowej i w naturze (opał, środki czystości, żywność),



pomocy w zakresie dożywiania,



pomocy instytucjonalnej (kierowanie do domów pomocy społecznej, ośrodków
wsparcia np. ŚDS, schronisk, ośrodków interwencji kryzysowej),



pracy socjalnej udzielanej niezależnie od dochodu,



pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,



przekazywania informacji o innych podmiotach świadczących pomoc.

Wykonanie powyższych zadań przez MGOPS w Pińczowie uzależnione jest od wysokości
dotacji budżetowych, które jednostka otrzymuje z budżety gminy i budżetu państwa, a
także pozyskuje z innych źródeł ( MPiPS, EFS ) w tym na realizację projektów.
Co roku sporządzana jest ocena zasobów pomocy społecznej i w tym dokumencie
opracowywane są wskaźniki określające dynamikę procesów zachodzących w sferze
pomocy społecznej oraz prognozy rozwoju zjawisk.
Analiza zebranych danych statystycznych oraz wskaźników zasobów pomocy społecznej
pozwalają na wskazanie kluczowych problemów stojących przed gminą w zakresie
pomocy społecznej i jest to przesłanka do planowania wydatków w gminie na pomoc
społeczną.
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Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie jest jednostką budżetową
Gminy Pińczów, finansowaną z budżetu gminy oraz zasilaną środkami przyznanymi przez
administrację rządową.
Poniższa tabela przedstawia wysokość kwoty, jaka została przeznaczona na poszczególne
świadczenia w latach 2011 -2013.
KWOTA ŚWIADCZEŃ UDZIELONYCH W RAMACH ZLECONYCH ZADAŃ
ROK

ILOŚĆ OSÓB

KWOTA POMOCY PLN

2011

8

37 162,00

2012

10

38 970,00

2013

8

37 080,00

Źródło: Urząd Miejski w Pińczowie – Ocena Zasobów Gminy 2014 i 2013
Przyczyny udzielenia wsparcia przez pomoc społeczną (zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 12
marca 2004r. o pomocy społecznej).

Zestawienie przyczyn udzielania pomocy społecznej na terenie Gminy Pińczów w latach
2012-2014
2012
Przyczyna udzielania pomocy

2013

2014

Ilość

Liczba

Ilość

Liczba

Ilość

Liczba

osób

rodzin

osób

rodzin

osób

rodzin

Ubóstwo

159

87

163

95

196

117

Sieroctwo

1

1

2

2

1

1

Bezdomność

4

4

4

4

3

3

Bezrobocie

720

205

730

209

720

222

Niepełnosprawność

558

225

565

238

550

249

Długotrwała lub ciężka choroba

256

120

344

154

325

152

Pomoc w rodzinie

13

2

17

4

13

4

Ochrona macierzyństwa

258

41

230

41

205

36

Bezradność w sprawach opiekuńczo

504

107

445

101

427

98

Rodziny wielodzietne

262

42

217

39

194

34

Rodziny niepełne

177

48

203

54

202

53

–

wychowawczych

i

prowadzenia

gospodarstwa domowego, w tym
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Klęska żywiołowa

0

0

0

0

0

0

Alkoholizm

61

16

77

26

84

26

Źródło: Urząd Miejski w Pińczowie, stan na 31.12.2014r.
Najwięcej, bo aż 24,65% pomocy związane było z problemem bezrobocia, a 18,83%
związane było z niepełnosprawnością.
Bezrobocie jest jednym z największych problemów w mieście. O pomoc do MGOPS
zwracają się nie tylko ludzie starsi, niezaradni, niedołężni, chorzy. Coraz częściej pomocy
potrzebują ludzie młodzi, w pełni sił, chętni do podjęcia pracy, którzy znaleźli się w
trudnej

sytuacji

życiowej.

Szczególnie

tragiczną

jest

sytuacja

młodych

rodzin

pozostających bez jakiegokolwiek źródła dochodów, bez środków do życia.
6.2.2 Strefa gospodarcza.
Kolejną sferą poddaną analizie, bardzo ważną w procesie formułowania wniosków
dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, jest sfera gospodarcza. Celem
przeprowadzonej poniżej analizy jest wskazanie tych obszarów, które mogą decydować
o przyszłej dynamice jego rozwoju gospodarczego. Ważnym aspektem będzie wskazanie
instrumentów, narzędzi dostarczanych przez miasto lub inne podmioty, działające na
rzecz intensyfikacji działalności gospodarczej prowadzonej w Pińczowie.
Podmioty gospodarcze
Pińczów spełnia od wielu lat rolę lokalnego centrum administracyjno – gospodarczego.
Na terenie gminy charakterystycznymi wyrobami są wyroby gipsowe, produkowane
w zakładzie produkcyjnym w Gackach. W Mieście Pińczów główną rolę odgrywa sektor
prywatnych małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie wiodąca rolę w gospodarce
odgrywają

handel i usługi. Głównymi podmiotami są osoby fizyczne prowadzące

działalność gospodarczą. Firmy te stanowią główne źródło zatrudnienia i utrzymania
mieszkańców. Rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw na terenie miasta sprzyja
niewątpliwie brak wielkokubaturowych obiektów handlowych.
W

2014

r.

w

Gminie

Pińczów

odnotowano

1563

zarejestrowanych

podmiotów

gospodarczych, z czego 528 jednostek należało do sektora prywatnego. Największą
kategorię podmiotów stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze regon w 2014 roku
POWIAT
OGÓŁEM

2539
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GMINA
1563
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SEKTOR ROLNICZY

85

27

SEKTOR PRZEMYSŁOWY

271

148

SEKTOR BUDOWLANY

326

194

OSOBY FIZYCZNE NA 10 tys. LUDNOŚCI

458

528

1019

1157

PODMIOTY W REJESTRZE REGON NA 10
tys. LUDNOŚCI W WIEKU PRODUKCYJNYM

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS.
GOSPODARKA LEŚNA W 2014 ROKU
LEŚNICTWO W 2014r.
POWIERZCHNIA LASÓW OGÓŁEM w ha

4442,84

LASY PUBLICZNE

3547,84

LESISTOŚĆ w %

20,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS.
STRUKTURA GOSPODARSTW NA TERENIE GMINY PIŃCZÓW
RODZAJ

JEDNOSTKA

GOSPODARSTWA
OGÓŁEM

DO

1

ha

POWYŻEJ 1

WŁĄCZNIE

ha

Gospodarstwo ogółem

szt.

2 683

632

2 051

Gospodarstwo

szt.

2 440

428

2 012

gospodarstwa

ha

13 373,66

391,22

12 982,44

gospodarstw

ha

13 170,80

313,31

12 857,49

prowadzące

działalność rolniczą
Powierzchnia
rolnego
Powierzchnia
prowadzących

działalność

rolniczą
Źródło: GUS 2010
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Struktura podmiotów gospodarczych na terenie miasta Pińczów
WYSZCZEGÓLNIENIE

LICZBA PODMIOTÓW

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

28

Przemysł razem

209

W tym przetwórstwo przemysłowe

90

Budownictwo

150

Handel i naprawy

326

Hotele i restauracje

24

Transport,

gospodarka

magazynowa

i

77

łączność
Pośrednictwo finansowe

32

Obsługa nieruchomości i firm, nauka

133

Ogółem

1 069

Źródło: Urząd Miejski w Pińczowie
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STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Struktura podmiotów gospodarczych

3%

12%

Rolnictwo, łowiectwo i
leśnictwo
Przemysł razem

3%

7%

20%

Przetwórstwo przemysłowe

2%

Budownictwo
Handel i naprawy
8%
Hotele i restauracje
31%

14%

Transport, gospodarka
magazynowa i łączność
Pośrednictwo finansowe
Obsługa nieruchomości i firm,
nauka

Na terenie Gminy Pińczów największy jest udział podmiotów zajmujących się handlem
i naprawami (31%), stosunkowo duży jest również udział przemysłu (20%).
Infrastruktura techniczna
Transport
Drogi i szlaki komunikacyjne
Sieć drogową na terenie Gminy Pińczów tworzą ogólnodostępne drogi publiczne, które
podzielone zostały ze względu na pełnione funkcje i kategorie: wojewódzkie, powiatowe
i gminne.
Zarządcami poszczególnych dróg, do których należą sprawy z zakresu planowania
budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, są następujące organy:
dróg wojewódzkich – zarząd wojewódzki,
dróg powiatowych – zarząd powiatu,
dróg gminnych – Burmistrz
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Tabela 1: Sieć drogowa w Gminie Pińczów

WYSZCZEGÓLNIENIE

DŁUGOŚĆ [km]

Drogi gminne na terenie Miasta Pińczów

21,03

Drogi gminne na terenie Gminy Pińczów

55,890

Drogi wewnętrzne

245

Drogi powiatowe na terenie Miasta i Gminy Pińczów

110

Drogi wojewódzkie na terenie Miasta i Gminy Pińczów

18,300

Źródło: Urząd Miejski w Pińczowie

Sieć dróg na terenie Gminy Pińczów

4%

17%
Drogi gminne

25%

Drogi wewnętrzne
54%

Drogi powiatowe
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie
Stan

techniczny

dróg

wojewódzkich

przebiegających

przez

Gminę

Pińczów

jest

niezadawalający. Występują liczne nierówności i koleiny, zwłaszcza na drodze nr 766
Morawica – Pińczów – Węchadłów (od skrzyżowania ulicy Klasztornej do granicy
miejscowości Skrzypiów) utrudniają poruszanie się pojazdów i zagrażają bezpieczeństwu
ruchu.
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Wykaz dróg wojewódzkich na terenie Gminy Pińczów
NR DROGI

NAZWA DROGI

DŁUGOŚĆ NA TERENIE GMINY

Nr 767

Pińczów – Busko Zdrój

9,300

Nr 766

Morawica – Pińczów – Węchadłów

9,000

Źródło: Urząd Miejski w Pińczowie
Drogi powiatowe
Do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż krajowe i wojewódzkie, stanowiące
połączenie miast będącymi siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między
sobą.
Łączna długość dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Pińczów wynosi
110,00 km (21 odcinków) w tym w Mieście Pińczowie 2,850 km. Stan dróg powiatowych
jest zróżnicowany.7
Drogi gminne
Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczane do innych
kategorii stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z
wyłączeniem dróg wewnętrznych.
Na terenie Gminy Pińczów zlokalizowano 76,920 km dróg gminnych w tym na terenie
Miasta Pińczów 21,03 km (tj. 53 ulice), na terenie gminy 55,890 km.
Poza drogami gminnymi występuje także kategoria dróg wewnętrznych stanowiących
ulice, drogi osiedlowe, drogi wiejskie oraz dojazdowe do gruntów rolnych. Łączna ich
długość wynosi 245 km. Większość z nich posiada nawierzchnię twardą nieulepszoną.
Uchwałami Nr XVI/138/86 z dnia 18.07.1986 roku i Nr XX/211/87 z dnia 25.05.1897
roku wojewódzka Rada Narodowa w Kielcach oraz Nr XVIII/139/2000 z dnia 14.04.2000r.
i Nr XXXIII/307/09 z dnia 29.04.2009r., Rada Miejska w Pińczowie zaliczyły do kategorii
dróg gminnych – ogółem 53 ulice na terenie Miasta Pińczowa a także 28 odcinków dróg
na terenie wiejskim Gminy Pińczów.
Wszystkie drogi gminne mają znaczenie lokalne i uzupełniają sieć dróg powiatowych oraz
wojewódzkich, służąc przede wszystkim społeczności lokalnej.

7
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Łączna długość dróg gminnych na terenie Miasta Pińczowa wynosi 21,030 km, a ich
łączna

powierzchnia

121,32

tys.

m 2.

Nawierzchnie

bitumiczne

to

16,330

km,

nawierzchnie z kostki brukowej to 3,910 km, pozostałe 0,790 km to drogi gruntowe.
Nawierzchnie twarde ulepszone stanowią 96% wszystkich dróg gminnych na terenie
Miasta Pińczowa.
Łączna długość dróg gminnych na terenach wiejskich wynosi 55,890 km a ich łączna
powierzchnia 225,8 tys. m2. Nawierzchnie bitumiczne to 46,570 km, nawierzchnie
tłuczniowe to 1,290 km, pozostałe 8,030 km to drogi gruntowe.
Nawierzchnie twarde ulepszone stanowią 85,63% wszystkich dróg gminnych na terenach
wiejskich. Drogi o nawierzchni bardzo dobrej stanowią 32,20% wszystkich dróg, o
nawierzchni dobrej 24,01%, o nawierzchni średniej 29,79% a o nawierzchni złej 14,00%.
Większość dróg zaliczanych do kategorii dróg gminnych spełnia wymogi stawiane drogom
tej kategorii. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne ich usytuowanie, minimalna szerokość w liniach rozgraniczających dla dróg
gminnych lokalnych wynosi 12,00 m a dla dróg dojazdowych 10,00 m.
Ze względu na brak wystarczającej ilości środków finansowych pozwalających w krótkim
czasie zmodernizować lub przebudować większość dróg gminnych nadając im właściwe
parametry konieczna jest ocena najpilniejszych potrzeb w tym zakresie.
Plan przebudowy dróg przygotowany jest w oparciu o:


ocenę stanu technicznego dróg dokonywaną w ramach zarządzania drogami,



wnioski wpływające od mieszkańców, rad sołeckich, radnych.

Ocena stanu technicznego dróg gminnych prowadzona jest na bieżąco w ciągu roku, ze
szczególnym uwzględnieniem okresu wiosennego z uwagi na konieczność oszacowania
uszkodzeń

powstałych

w

okresie

zimowym,

pod

kątem

remontów

cząstkowych

nawierzchni. Stan techniczny dróg zostaje oceniony przez pracownika Urzędu Miejskiego
w Pińczowie na podstawie wizualnych oględzin przeprowadzonych w trakcie objazdu dróg.
Ponadto

do

obowiązku

zarządzającego

drogami

gminnymi

należy

dokonywanie

okresowych (rocznych, pięcioletnich) przeglądów stanu technicznego dróg i sporządzanie
z tych przeglądów protokołów.
Przeprowadzone kontrole stanu technicznego dróg są podstawą do określenia zakresu:
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cząstkowych,
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generalnych

remontów

nawierzchni

dróg

i

ewentualnej

przebudowy, bieżącego utrzymania dróg (ścinanie i wykaszanie poboczy, udrażnianie
rowów drogowych i przepustów, przywracanie skrajni drogowych itp.).
Na podstawie dokonanych objazdów, wskazane zostały następujące odcinki dróg, które
wymagają budowy, przebudowy lub remontu. W oparciu o ocenę stanu technicznego dróg
oraz wnioski wpływające od lokalnej społeczności ustala się następujący plan przebudowy
dróg gminnych.

Transport publiczny
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Komunikację

zbiorową

na

2015 - 2022
terenie

Gminy

Pińczów

obsługuje

głównie

prywatna

komunikacja autobusowa i mikrobusowa.
Transport kolejowy
Przez teren gminy przebiega linia kolejowa normalnotorowa, 1 tor zelektryfikowany
w relacji Kielce (Sitkówka) - Busko Zdrój, oraz linia kolejowa wąskotorowa. W odległości
10 km przebiega szerokotorowa linia kolejowa LHS (Linia Hutniczo - Siarkowa).
Gospodarka wodna
Wody powierzchniowe
Gmina Pińczów w całości położona jest w zlewni rzeki Nidy prowadzącej zanieczyszczone
pozaklasowe wody. Uzupełnienie systemu wód powierzchniowych stanowią płynące
zabagnionymi dolinkami lokalne strumyki oraz liczne rowy melioracyjne.
Cechą charakterystyczną sieci rzecznej jest jej zróżnicowana gęstość. Obszary centralne położone w bezpośrednim sąsiedztwie Nidy - cechują się średnią gęstością wód
powierzchniowych, podczas gdy tereny południowo - zachodnie i północno - wschodnie
mają kilkakrotnie mniejszą gęstość sieci rzecznej.
Środowisko wodne gminy uzupełniają zbiorniki wodne z których największy tzw. Zalew
pełniący funkcję zbiornika rekreacyjno - wypoczynkowego zajmuje powierzchnię 11,35 ha
i posiada pojemność 160,25 tys. m3. Pozostałe to zbiorniki rzędu kilkunastu kilkudziesięciu

arów,

różnego

pochodzenia

oraz

powstałe

jako

martwe

zakola,

starorzecza.
Na terenie gminy, w okolicy wsi Młodzawy zgrupowane są stawy, o łącznej powierzchni
120 ha. należące do Gospodarstwa Rybackiego w Górkach. Poza tym kompleksem
występują także niewielkie stawy w innych miejscowościach.
Istotne znaczenie w gospodarce, turystyce i rekreacji ma funkcjonujący zbiornik
w Pińczowie oraz pokopalniany zbiornik w Gackach. Na wschód od Szarbkowa, w lesie
znajduje się naturalne jezioro Pleban.8
Wody podziemne
Wody podziemne występują w utworach: kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu. Kredowy,
zasadniczy poziom wodonośny na terenie gminy związany jest ze szczelinowymi
i spękanymi opokami i marglami mastrychtu. Na obszarze gminy wydajność tego
8
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poziomu jest znacznie zróżnicowana od 3,0 m /h dla studni w Brześciu do 52,4 m /h dla
studni w Marzęcinie.
Studnie ujmujące kredowy poziom wodonośny zlokalizowane są między innymi w
Pińczowie na osiedlu Grodzisko, w Zagości, Sadku, Kozubowie, Aleksandrowie, Marzęcinie
i Szarbkowie.
Wody poziomu kredowego pod względem chemicznym są odpowiednie do picia i potrzeb
gospodarczych i stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia gminy w wodę. 9
Ujęcia wodne
Na terenie gminy wodę pitną dostarczaną zorganizowanymi systemami posiadają
następujące wodociągi - wododziały:


Wodociąg miejski Pińczów, zaopatrywany w wodę z ujęć: Kopernia, 7 Źródeł,
Studnia

„OC

Grodziska”,

Ujęcie

Grodzisko.

Miejscowości

w

obrębie

tego

wododziału to: Pińczów, Kopernia, Skrzypiów, Zakrzów, Pasturka, Włochy,
Brzeście,

Podłęże,

Skowronno

Górne,

Szczypiec,

Chruścice,

Chwałowice,

Szarbków, Uników, Chrabków


Wodociąg wiejski Aleksandrów - Byczów, zaopatrywany w wodę z ujęcia w
Aleksandrowie (studnia głębinowa). Miejscowości w obrębie tego wododziału to:
Aleksandrów, Byczów.



Wodociąg wiejski Byczów - Kozubów, zaopatrywany w wodę z ujęcia Byczów
(studnia głębinowa). Miejscowości w obrębie tego wododziału to: Kozubów,
Zagorzyce, Mozgawa, Bugaj, Sadek, Zawarża.



Wodociąg wiejski Młodzawy Duże, zaopatrywany w wodę z ujęcia Młodzawy Duże
(studnia głębinowa). Miejscowości w obrębie tego wododziału to: Młodzawy Duże,
Młodzawy Małe.



Wodociąg wiejski Sadek, zaopatrywany w wodę z ujęcia Sadek (studnia
głębinowa). Miejscowości w obrębie tego wododziału to: Sadek, Kozubów Kolonia.
Wodociąg wyłączony z eksploatacji, miejscowości podłączone do wodociągu
Byczów - Kozubów. Ujęcie zabezpieczone i pozostawione jako awaryjne.



Wodociąg wiejski Marzęcin, zaopatrywany w wodę z ujęcia Marzęcin (studnia
głębinowa). Miejscowości w obrębie tego wododziału to: Marzęcin, Zakamień,
Bogucice, Pasturka- Krzywda, Kowala, Gacki, Leszcze, Krzyżanowice Dolne,
Krzyżanowice Średnie, Wola Zagojska Dolna, Wola Zagojska Górna, Winiary,
Stara Zagość, Nowa Zagość, Kostki Małe w Gminie Busko Zdrój.

9

Strategia Rozwoju Gminy Pińczów do 2022 roku.

116

GMINNY PROGRAM
REWITALIACJI GMINY
PIŃCZÓW NA LATA


2015 - 2022

Wodociąg wiejski Skowronno Dolne, zaopatrywany w wodę z ujęcia Skowronno
(studnia głębinowa). Miejscowości w obrębie tego wododziału to: Skowronno
Dolne.



Wodociąg wiejski Orkanów, zaopatrywany w wodę kupowaną

od Związku

Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej. Miejscowości w obrębie tego
wododziału to: Orkanów.


Wodociąg wiejski Grochowiska, zaopatrywany w wodę kupowaną od Zakładu
Komunalnego w Busku Zdroju. Miejscowości w obrębie tego wododziału to:
Grochowiska.
Wodociąg wiejski Gacki, miejscowości w obrębie tego wododziału to: Wola
Zagojska Dolna, Wola Zagojska Górna, Winiary, Nowa Zagość, Stara Zagość, Gaik
(miejscowości podłączone do wodociągu Marzęcin).



Wodociąg wiejski Borków, zaopatrywany w wodę kupowaną od Zakładu Usług
Komunalnych w Chmielniku. Miejscowości w obrębie tego wododziału to: Borków.



Wodociąg zagrodowy Zawarża, pierwotnie zaopatrywany w wodę z trzech studni
publicznych, głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Zawarża, na potrzeby
37 gospodarstw w tej miejscowości. Obecnie miejscowość Zawarża została
podłączona do wodociągu Byczów - Kozubów. Studnie zabezpieczone przez
zamknięcie i pozostawione, jako awaryjne źródło wody. 10

Sieć wodociągowa
Długość sieci wodociągowej na terenie Gminy Pińczów wynosi obecnie 215,8km. Liczba
przyłączy do sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 3904.
Sieć wodociągowa na terenie Gminy Pińczów
PODŁĄCZENIA
DŁUGOŚĆ
ROK

SIECI

ZUŻYCIE

WODOCIĄGOWE

WODOCIĄGOWEJ

PROWADZĄCE

(km)

BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH (szt.)

DO

WODOCIĄGÓW
GOSPODARSTWACH
DOMOWYCH (w tys. m³)

2010

210,1

3751

488,4

2011

213,9

3820

492,0

2012

214,3

3845

495,3

2013

214,3

3867

496,1

2014

215,8

3904

493,6

10
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Źródło: Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.
Długość wodociągów na terenie gminy Pińczów w latach 2010-2014

216
214
212
210
208
206
2010

2011

Długość sieci wodociągowej

2012

2010
210,1

2013

2011
213,9

2014
2012
214,3

2013
214,3

2014
215,8

Wielkość zasobów istniejących ujęć wody pitnej jest wystarczająca dla zaopatrzenia w
wodę

wszystkich

odbiorców

zarówno

w

stanie

istniejącym

jak

i

w

okresie

perspektywicznym.

Gospodarka ściekowa
Głównymi

źródłami

zanieczyszczenia

wód

powierzchniowych

są

ścieki

komunalne

i przemysłowe. Znaczący wpływ mają również spływy powierzchniowe, szczególnie
z terenów stanowiących grunty orne.
Sieci kanalizacyjne na terenie Gminy Pińczów w latach 2011-2014

DŁUGOŚĆ
ROK

CZYNNEJ

SIECI
KANALIZACYJNAEJ (km)

BUDYNKI
ZBIOROWEGO
PODŁĄCZONE

MIESZKALNE

I

ZAMIESZKANIA
DO

KANALIZACYJNEJ (szt.)

SIECI

ŚCIEKI
ODPROWADZONE
(w tys. m³)

2011

34,1

987

870

2012

36,3

1028

772

2013

36,3

1032

845

2014

42,9

1049

838

Źródło: Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.
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CZYNNEJ

2015 - 2022

SIECI

KANALIZACYJNEJ

NA

TERENIE

GMINY

PIŃCZÓW

W LATACH 2011-2014

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Długość czynnej sieci
kanlizacyjnej

2011

2012

2013

2014

34,1

36,3

36,3

42,9

Długość zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pińczów wynosi 42,9 km.
Do zbiorczego systemu oczyszczania ścieków podłączonych jest 1049 budynków.
Od

roku

2007

w

niektórych

miejscowościach

gminy budowane są przydomowe

oczyszczalnie ścieków. Tabela poniżej prezentuje miejscowości, w których powstały
oczyszczalnie oraz ich ilość.
ILOŚĆ OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH
Lp.

MIEJSCOWOŚĆ

ILOŚĆ
PRZEDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI

Orkanów

28

Zagorzyce

34

Chruścice

29

Szarbków

32

Bogucice Drugie

13

Byczów

7

Podłęże

61

Bugaj

8

Sadek

13
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Kozubów

44

Borków

4

Szczypiec

6

Grochowiska

9

Kowala

7

Winiary

24

Mozgawa

17

Aleksandrów

5

Wola Zagojska G.

1

Krzyżanowice D.

1

Młodzawy Małe

1

Stara Zagość

2

Uników

4

Chrabków

2

Marzęcin

1

Bogucice Pierwsze

8

RAZEM

361

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Pińczów do 2022 roku

Gospodarka odpadami
Na zlecenie gminy odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców zajmują się: PGKiM
Spółka z o.o. ul. Słabska 13 w Pińczowie i EKOM Maciejczyk Spółka Jawna ul. Zakładowa
29; 26-052 Nowiny - Wykonawca usługi p.n. „Odbiór odpadów komunalnych od
właścicieli

nieruchomości

zamieszkałych

na

terenie

Miasta

Pińczów

oraz

ich

zagospodarowanie - Sektor I Miasto” PGKiM - „Odbiór odpadów komunalnych od
właścicieli

nieruchomości

zamieszkałych

na

terenie

Gminy

zagospodarowanie - Sektor II Gmina”.
Odzysk surowców wtórnych w latach 2012-2014 Źródło: GUS
WYSZCZEGÓLNIENIE

2014 [mg]

2013 [mg]

2012 [MG]

Makulatura

18,084

6,530

0

Tworzywa sztuczne

72,400

23,380

7,850

Złom

0

0

0

Metale kolorowe

0

0

0

Makulatura odbiera jest przez następujące podmioty:
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- Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych „Golmet” Lucjan Golonka 28 -400 Pińczów,
Pasturka 124,
- PPHU „Co Nieco” Rafał Godzisz, ul. Akacjowa 24, 43-450 Ustroń.
Tworzywa sztuczne odbierane są przez:
- EURO_ABM spółka z o.o., 38-204 Tarnowiec 237,
- PPHU „Co Nieco” Rafał Godzisz.

Odpady zebrane selektywnie na terenie Gminy Pińczów w roku 2014

0%

2014

0%

20%

Makulatura
80%

Tworzywa sztuczne

Sieć energetyczna
Przez teren gminy przebiega szereg linii elektroenergetycznych pracujących na napięciu
110 KV, a mianowicie:
- odcinek linii 110 KV o długości 10 km, relacji GPZ Kazimierza Wielka - GPZ Pińczów I,
- odcinek linii 110 KV o długości 8 km, relacji GPZ Busko - Wełecz - GPZ Pińczów I,
- odcinek linii 110 KV Pińczów długości 10 km, relacji GPZ Pińczów I - GPZ Kije,
- odcinek dwutorowy linii 110 KV, o długości 3 km, stanowiący odgałęzienie z linii
Pińczów - Kije do zasilania zakładów przetwórstwa owocowo -warzywnego POiW „Gomar”
w Pińczowie.
Redukcję napięcia 110 KV do poziomu 15 KV umożliwiającego elektryfikację konkretnych
obszarów

za

pośrednictwem

sieci

średniego

napięcia,

zasilających

sieć

stacji

transformatorowych 15/0,4 KV na obszarze Gminy Pińczów zapewniają dwa GPZ 110/15
kV:
- GPZ Pińczów I - główny punkt zasilania odbiorców bytowo - komunalnych,

121

GMINNY PROGRAM
REWITALIACJI GMINY
PIŃCZÓW NA LATA

2015 - 2022

- GPZ Pińczów II - zasilanie indywidualne Zakładów Przemysłu Owocowo - Warzywnego
„Gomar”.
Zaopatrzenie w gaz
Według danych GUS (stan na 31.12.2013r.), długość sieci gazowej na terenie gminy
wynosiła 46,6 km, liczba przyłączy do budynków 138. Stopień zgazyfikowania gminy jest
niewielki.
Sieć gazowa na terenie Gminy Pińczów
SIEĆ GAZOWA
Długość czynnej sieci ogółem w m

m

4657

Długość czynnej sieci przesyłowej w m

m

2234

Długość czynnej sieci rozdzielczej w m

m

2423

Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych

szt.

138

Odbiorcy gazu

gosp.

115

Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem

gosp.

110

Odbiorcy gazu w miastach

gosp.

106

Zużycie gazu w tys. m³

tys. m

276,9

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m³

tys. m

276,3

Ludność korzystająca z sieci gazowej

osoba

322

Źródło: GUS 2013
Na terenie gminy zlokalizowane są stacje redukcyjno – pomiarowe w:
- Szarbkowie – w oparciu o gazociąg wysokiego i średniego ciśnienia relacji Kotki –
Szarbków,
- Leszczach w oparciu o gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Pęczelice – Gacki,
- stacja redukcyjno – pomiarowa oraz śluza odbiorcza w Pińczowie – w oparciu
o oddany do użytku gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Gacki – Pińczów.

Zaopatrzenie w ciepło
W roku 2011 zgodnie z uchwałą nr XVII/143/11 Rady Miejskiej w Pińczowie został
pozytywnie zaopiniowany program „Modernizacja źródeł ciepła” opracowany przez
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Gospodarka ciepłownicza Miasta Pińczowa działa
w oparciu o zintegrowany system ciepłowniczy, który składa się z kotłowni La Montea
z wysokoparametrową siecią ciepłowniczą wraz z instalacją odbiorczą oraz kotłowniami
lokalnymi

indywidualnymi

źródłami

ciepła.
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ciepłowniczy oraz 12 kotłowni lokalnych. Brak pełnego wykorzystania mocy wynika
z likwidacji zakładów, zaniechania produkcji cieplarnianej, zmiany dostawy ciepła.
W kotłowniach przeważa prosta funkcja grzewcza, cześć kotłowni produkuje jednak także
ciepłą wodę a cześć także ciepło technologiczne. Łączna katalogowa moc około 100
kotłowni wynosi przeszło 82 000 KW, z tego kotłownie wyłączone z użytkowania około 15
000 KW. Kotłownie w przeszło 95% opalane są paliwem stałym (węgiel, miał węglowy,
koks). A tylko około 5% kotłowni opalanych jest olejem opałowym. Znaczna ilość
kotłowni znajduje się w centrum miasta. Zgodnie z uchwalonym programem modernizacji
źródeł ciepła realizowanym przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej proponuje się
wymienienie w mieście do roku 2016 kotłowni opalanych węglem na kotłownie zasilane
gazem. Na terenie sołectw domy ogrzewane są z lokalnych indywidualnych źródeł ciepła
zasilanych węglem.
Telekomunikacja
Stan wyposażenia mieszkań i zakładów pracy w urządzenia łączności jest wysoki
i charakteryzuje się wskaźnikiem 215/1000 mieszkańców, stawiając Gminę Pińczów na
czołowej pozycji wśród gmin wiejsko - miejskich. Również dobry jest na terenie gminy
zasięg sieci komórkowej.

6.2.3 Sfera przestrzenno – funkcjonalna.
Turystyka
Rozwój turystyki to ważna gałąź dla rozwoju i podnoszenia atrakcyjności gminy. Gmina
winna dążyć do zwiększenia obsługi ruchu turystycznego oraz do uatrakcyjnienia pobytu
turystów odwiedzających gminę, aby chętnie do niej wracali.
Na terenie Gminy Pińczów istnieje wiele zabytków, pomników przyrody ożywionej
i nieożywionej oraz ciekawych miejsc. Do najciekawszych pod względem turystycznym
należą:


Nadnidziański Park Krajobrazowy,



Kozubowski Park Krajobrazowy,



Szaniecki Park Krajobrazowy.

Teren gminy objęty jest również Obszarem Natura 2000, w skład którego wchodzi Ostoja
Nidziańska - obszar specjalnej ochrony ptaków.
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Nadnidziański Park Krajobrazowy (NPK) jest szczególnym parkiem w Zespole
Parków Krajobrazowych Ponidzia. Wyróżnia go przede wszystkim bogactwo form
przyrody

żywej

i

nieożywionej

chronionych

m.in.

w

8

rezerwatach

przyrody,

nagromadzenie wielu zabytków kultury materialnej o bardzo wysokich wartościach
historycznych, kulturalnych i muzealnych zgromadzonych m.in. w Pińczowie i Wiślicy.
Niezwykle charakterystycznym elementem w krajobrazie jest dolina rzeki Nidy - oś
Parku. Wpływ jej na środowisko przyrodnicze i gospodarkę człowieka jest aż nadto
widoczny. Nad brzegiem rzeki rozwinęło się osadnictwo i powstały wspaniałe miasta
przeżywające

w

minionych

stuleciach

okresy

swojej

świetności,

będąc

ważnymi

ośrodkami życia gospodarczego, kulturalnego i politycznego.
NPK położony jest w południowej części województwa świętokrzyskiego, nad rzeką Nidą.
Jego obszar wraz z otuliną obejmuje dolinę Nidy wraz z terenami przyległymi od
Motkowic, aż do ujścia Wisły. Pod względem administracyjnym Park z otuliną leży na
terenie 9 gmin (Pińczów, Imielno, Kije, Michałów, Wiślica, Złota, Opatowiec, Nowy
Korczyn i Busko - Zdrój) i 96 sołectw. Większymi miejscowościami na terenie Parku są:
Pińczów, Nowy Korczyn i Wiślica.
W podziale fizyczno - geograficznym Niecki Nidziańskiej, NPK położony jest na obszarze
3 subregionów, obejmując środkową i dolną część Doliny Nidy, Nieckę Sołecką i północną
część Garbu Wójczańsko - Pińczowskiego. Otulina Parku obejmuje od północy niewielkie
fragmenty Pogórza Szydłowskiego i Płaskowyżu Jędrzejowskiego, od strony zachodniej
Dolinę Nidy, od południa małym skrawkiem wkracza na Działy Proszowickie, a od
wschodu na Płaskowyż Szaniecki. NPK ma wydłużony kształt, o osi z północnego zachodu
na południowy wschód, długość około 40 km. Maksymalna szerokość wynosi około 9 km
na odcinku Złota - Busko i Młodzawy - Bogucice, a w miejscach zwężeń granice zbliżają
się na odległość minimalną około 1 - 1,5 km, na odcinku Mozgawa - Leszcze i w okolicy
Nowego Korczyna.11
Kozubowski Park Krajobrazowy (KzPK) utworzony został w celu ochrony zasobów
przyrodniczych, występujących na obszarach wododziałowych rzek Nidy i Nidzicy oraz
kompleksów

leśnych.

Obszar

objęty

granicami

tego

parku

charakteryzuje

się

zróżnicowaną rzeźbą terenu, rozległymi lasami i malowniczymi osadami wśród pól. Blisko
połowę terenu zajmują lasy położone głównie na wierzchołkach i stokach wzgórz. Lasy te
w większości zostały uchronione od monokultur, charakteryzują się urozmaiconym
składem gatunkowym i zróżnicowanymi siedliskami. Pofalowana linia brzegowa lasów
w
11

połączeniu

z

dużymi

deniwelacjami

terenu
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interesujących wnętrz krajobrazowych, punktów widokowych, uroczysk. Wsie i osady są
malowniczo wpisane w krajobraz otaczających pól i w widniejące w dali wzgórza ze
ścianami lasów. Czynnikiem podnoszącym walory widokowe krajobrazu rolniczego jest
wyraźnie wykształcona szachownica pól z mozaiką różnych upraw, zmieniających swój
wygląd

w

kolejnych

porach

roku. KzPK

jest

terenem

o

wybitnych

wartościach

krajobrazowo - przyrodniczo - estetycznych.12
Szaniecki Park Krajobrazowy (SzPK) obejmuje swoim obszarem liczne enklawy
bardzo wartościowego krajobrazu przyrodniczego z wieloma zbiorowiskami roślinności
kserotermicznej, torfowiskowej i słonolubnej rozsianych w harmonijnym krajobrazie łąk
i pól uprawnych. Występują tu rozsiane deniwelacje terenu, bogata rzeźba lessowa oraz
kras gipsowy co razem czyni krajobraz dynamicznym i ciekawym.
Ziemia ta jest pełna zabytków kultury materialnej, z interesującą formą budownictwa
lokalnego przy użyciu kamienia wapiennego. Swoistymi dla tego obszaru podobnie jak dla
całego Ponidzia, są liczne urokliwe przydrożne figurki i krzyże. Nad nielicznymi
i

niewielkimi

strumieniami

zachowały

się

jeszcze

młyny

wodne

z

urządzeniami

piętrzącymi wodę. Pola uprawiane są w sposób tradycyjny, nisko nakładowy, co sprawia,
że nie prowadzi się tu monotonnych upraw monokulturowych. Mozaika kolorowych pól w
połączeniu z zadrzewieniami śródpolnymi i przydrożnymi, rozległymi łąkami i resztkami
lasów

tworzy

harmonijnie

rozwinięty

krajobraz

rolniczy.

Obszary

o

najwyższych

wartościach krajobrazowo - przyrodniczo - estetycznych koncentrują się w rejonie
miejscowości

Stawiany,

Szaniec,

Młyny

i

południowej

części

Parku

m.in.

okolic

Szczaworyża i Kikowa.
Szaniecki Park Krajobrazowy, w podziale fizyczno-geograficznym położony jest na
obszarze czterech subregionów. Północna część SzPK mieści się na terenie Płaskowyżu
Szanieckiego. W kierunku południowym znaczną część Parku stanowi Garb Wójczańsko Pińczowski. Na wschodzie leży w Kotlinie Borzykowskiej, zaś po stronie zachodniej, na
południe od Buska-Zdroju, w obszarze Niecki Soleckiej. Park Szaniecki ma wydłużony
kształt o dłuższej osi pochylonej z kierunku północno- zachodniej na południowy wschód,
długości około 30 km. Maksymalna szerokość Parku wynosi 8 km, natomiast w miejscach
zwężeń granice zbliżają się na odległość 1,5 km. Pochodzenie i rozwój szaty roślinnej
Parku związany jest ściśle z historią rozwoju szaty roślinnej Niecki Nidziańskiej oraz
historią osadnictwa człowieka na tym terenie. Początki obecnej flory i roślinności sięgają
schyłku plejstocenu lub początku holocenu. Wówczas to, po ustąpieniu lodowca, na
bezleśne tereny pokryte lessem napływała z południa i południowego-wschodu flora
12
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stepowa. Pierwsze rośliny kserotermiczne osiedliły się zapewne jeszcze w okresie
panowania tundry glacjalnej, wchodząc w skład tzw. zimnych stepów. Najstarszymi
historycznie zbiorowiskami kserotermicznymi są pionierskie zbiorowiska z ostnicą
włosowatą. Są to murawy o rozluźnionej i kępkowatej strukturze, w których główną rolę
odgrywają:

ostnica

włosowata,

gatunki

z

rodzaju

kostrzewa,

m.

in

kostrzewa

bruzdkowana, łyszczec baldochogronowy, ostrołódka kosmata, lepnica wąskopłatkowa i
traganek duński. Pozostała roślinność jest młodsza i rozwój jej nastąpił w cieplejszych
okresach klimatycznych starszego holocenu i postglacjalnego optimum klimatycznego. W
okresie tym napłynęła urozmaicona geograficznie ciepłolubna flora. Z ociepleniem klimatu
nastąpił wyraźny rozwój lasów, które zajmowały tereny porośnięte do tej pory przez
murawy kserotermiczne. Jednakże regionalne warunki klimatyczne i glebowe, odmienne
aniżeli w sąsiednich krainach, nie stwarzały dogodnych warunków do rozwoju bardziej
wymagających

gatunków

drzew.

Na

tym

terenie

nie

osiedliły

się

nigdy

m.in. świerk, jodła i jawor. Lasy liściaste wykształciły się w pełni w późniejszym mezolicie
i neolicie.13

13
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Rozmieszczenie Parków krajobrazowych
LEGENDA
Granica parku
- - — ■■ granica otuliny parku
rzeki i zbiorniki wodne
O MIEJSCOWOŚCI (v) REZERWATY
NADNIDZIAŃSKI PARK
KRAJOBRAZOWY
I. Rozerwał Krzyżanowice
II. Rezerwat Grabowiec
III. Rezerwat Góry Wschodnie
IV. Rezerwat Skowronno
V. Rezerwat Prześlin
VI. Rezerwat Winiary Zagojskie
VII. Rezerwat Skorocice
VIII. Rezerwat Skotniki Górno
IX. Rezerwat Pieczyska
KOZUBOWSKI PARK
KRAJOBRAZOWY
I. Rezerwat Polana Polichno
II. Rezerwat Wroni Dół
SZANIECKI PARK KRAJOBRAZOWY
I Rezerwat Owczary

Źródło: Urząd Miejski Pińczów
Na obszarze gminy znajduje się również 6 rezerwatów przyrody. Ich podstawową
charakterystykę zamieszczono w poniższym zestawieniu:
Rezerwaty przyrody
POWIERZCHNIA

ROK

[ha]

UTWORZENIA

Krzyżanowice

18

1954

Stepowy

Grabowiec

Bogucice

21,92

1956

Florystyczny

Skowronno

Skowronno Dolne

1,93

1960

Stepowy

Winiary

4,81

1960

Stepowy

Młodzawy Duże

9,45

1974

Stepowy

Bogucice

40,84

1999

Torfowiskowy

NAZWA

MIEJSCOWOŚĆ

Krzyżanowice

Winiary
Zagojskie
Polana
Polichno
Pieczyska
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Winiary

Skotniki

(gm.

Pińczów),

Górne

Skotniki

1,90

1962

Stepowy

(gm. Wiślica)

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pińczów na lata 2014-2017 z
uwzględnieniem lat 2018-2021
Środowisko przyrodnicze
Według podziału fizyczno - geograficznego J. Kondrackiego (1977) Gmina Pińczów
położona jest na obszarze 5 mezoregionów Niecki Nidziańskiej, są to Niecka Połaniecka,
Garb Pińczowski, Dolina Nidy, Niecka Solecka i Garb Wodzisławski. Duże zróżnicowanie
poszczególnych mezoregionów sprawia, że Gmina posiada bardzo zróżnicowany krajobraz
i rzeźbę terenu.
Makroregion Niecka Nidziańska stanowi rozległe obniżenie pomiędzy Wyżyną Krakowsko Częstochowską i Wyżyną Kielecką, pochylone i otwarte w kierunku południowo wschodnim. Utwory kredowe i mioceńskie tworzą tutaj garby i wzgórza (190 - 270 m
n.p.m.). Cały region wykazuje bardzo duże zróżnicowanie litologiczne i glebowe. Dolina
Nidy, która jest osią przyrodniczą gminy, ma szerokość 2-6 km, o płaskim i podmokłym
dnie podlegającym często okresowym zalewom. Mezoregion ten pokrywają mady
użytkowe, głównie jako łąki i pastwiska. Miejscami w starorzeczach występują torfy. Dno
doliny obniża się w kierunku południowo - wschodnim od ok. 205m do 173m. Nida wpada
do Wisły w okolicach Nowego Korczyna. Rzeka jest uregulowana na odcinku Motkowice Pińczów. Rzeka silnie meandruje (poczynając od Motkowic) i płynie wieloramiennym
korytem.

Obszar

ten

obfituje

w

kręte

starorzecza,

zabagnienia

i

podmokłości,

jednocześnie stanowi ostoję dla szeregu rzadkich i chronionych ptaków, szczególnie
wodno - błotnych. Stwierdzono tu występowanie ok. 125 gatunków, co stanowi prawie
1/3 wszystkich ptaków krajowych. Garb Wodzisławski obejmuje południowo - zachodnią
cześć gminy. W krajobrazie tego regionu dominują pola uprawne, wzbogacone dużymi i
cennymi pod względem przyrodniczym kompleksami leśnymi (Lasy Kozubowskie).
Natomiast Garb Pińczowski jest malowniczym wypiętrzeniem o długości ok. 42 km,
szerokości ok. 6 km oraz wysokościach względnych dochodzących do 100 m, ciągnącym
od Pińczowa w kierunku południowo - wschodnim. Garb tworzą margle kredowe, spod
których

miejscami

odsłaniają

się

warstwy

jurajskie.

Występuje

tu

roślinność

kserotermiczna z szeregiem rzadkich i chronionych gatunków roślin. Ciekawa jest również
towarzysząca tym zbiorowiskom entomofauna.
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Zasoby naturalne
Spośród występujących na terenie gminy kopalin największe znaczenie mają osady
chemiczne (gipsy), utwory węglanowe (wapienie) oraz utwory okruchowe (piaski i żwiry).
Wychodnie gipsów koncentrują się w północno - wschodniej części gminy w rejonie
Chwałowic, Szarbkowa i Borkowa oraz w południowej części w sąsiedztwie Leszcz, Gacek,
Marzęcina oraz Winiar. Reprezentowane przez wapienie i margle surowce węglanowe
znajdują się w obrębie Garbu Wójczańsko - Pińczowskiego.
Na terenie Gminy Pińczów występują także złoża, dla których eksploatacja jest w chwili
obecnej niemożliwa, z uwagi na wprowadzone reżimy ochronne obowiązujące w Zespole
Parków Krajobrazowych Ponidzia.
Klimat
Klimat gminy zalicza się do rejonu Śląsko - Krakowskiego i dzielnicy Częstochowsko Kieleckiej. Amplituda temperatur skrajnych wynosi tu 60 0C a średnia roczna temperatura
zawiera się pomiędzy 7,5 - 8 0C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, którego średnia
wieloletnia temperatura wynosi 17,6

0

C. Najzimniej jest w styczniu, gdy średnia

0

temperatura spada poniżej -3 C.
Opady atmosferyczne w rozkładzie rocznym wynoszą 600 mm. Największe opady
miesięczne notowane są w lipcu a najmniejsze w styczniu i lutym. Średnio rocznie notuje
się 150 -160 dni z opadami. Średnio w roku notuje się 62 dni bezchmurnych i 122 dni
całkowicie zachmurzonych.
Na terenie gminy przeważają wiatry zachodnie i północno zachodnie. Są to wiatry słabe o średniej rocznej prędkości 5 m/s.14
Rolnictwo
Na terenie Gminy Pińczów przeważają grunty średniej i wysokiej klasy bonitacyjnej,
wchodzące w skład kompleksów pszennych, które stanowią ponad 60% ogólnego areału
gruntów ornych.
Grunty orne wg. klasy bonitacyjnej na terenie Gminy Pińczów
Użytki rolne

Klasy gleb

14

„Program Rozwoju Turystyki w Gminie Pińczów na lata 2007-2013”, „Strategia Rozwoju Gminy Pińczów do
2022 roku.”
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II ( ha)

2015 - 2022
III a

III b

IV a

IV b

V

VI i VI

(ha)

(ha)

( ha)

(ha)

(ha)

z (ha)

1 814

2 580

1 636

1 726

1139

1 380

574

Grunty orne

126

297

1 325

Użytki zielone

-

55

152

1 660

Źródło : Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pińczów na lata 2014 -2017
z uwzględnieniem lat 2018 -2021
Stosunkowo duży procent, ponad 4 ogółu gruntów ornych, stanowią gleby najlepszych
klas I i II i obejmują one powierzchnie około 478 ha. W roku 2010 wykonane zostały
przez Okręgową Stację Chemiczno - Rolniczą w Kielcach badania zakwaszenia gleb
użytków rolnych. W wyniku tych badań stwierdzono, że udział gleb bardzo kwaśnych i
kwaśnych w całym województwie świętokrzyskim wynosi 43%.
W tabeli poniżej pokazano użytkowanie gruntów w hektarach w gospodarstwach rolnych
na terenie Miasta i Gminy Pińczów według danych zawartych w Powszechnym Spisie
Rolnym przeprowadzonym w 2010 r.
Użytkowanie gruntów ornych na terenie Gminy Pińczów
WYSZCZEGÓLNIENIE

GOSPODARSTWA ROLNE OGÓŁEM ( HA)

Grunty orne

13 373,66

Użytki rolne ogółem

11 945,58

Użytki rolne w dobrej kulturze

11 388,45

Pod zasiewami

7 298,68

Grunty ugorowane

438,43

Uprawy trwałe

400,50

Sady

396,35

Ogrody przydomowe

33,30

Łąki

2 870,24

Pastwiska trwałe

347,13

Pozostałe użytki rolne

557,12

Lasy i grunty leśne

746,08
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Pozostałe grunty

682,00

Źródło: dane GUS
Na terenie Gminy Pińczów powierzchnia zasiewów wybranych upraw wynosi ogółem
7 298,68 ha w tym:
- zboża - 4 598,91 ha
- ziemniaki - 584,80 ha
- uprawy przemysłowe - 189,93 ha
- buraki cukrowe - 22,73 ha
- rzepak i rzepik - 2,04 ha
- strączkowe - 102,97 ha
- warzywa gruntowe - 575,06 ha
Największy procent w uprawach zajmują zboża 63%, stosunkowo duży procent zajmują
także ziemniaki i warzywa gruntowe po około 8%.
Ważną kwestię stanowi stopień przygotowania zawodowego rolników, który niestety nie
jest

korzystny.

Brak

wykształcenia

rolniczego

zanotowano

wśród

około

75,4%

gospodarzy. Taka struktura wykształcenia utrudnia racjonalizację produkcji rolniczej,
adaptację do warunków gospodarki rynkowej, reorientację zawodową i podejmowanie
inicjatyw gospodarczych.
Niekorzystna jest także struktura wiekowa rolników. Od lat obserwuje się postępujący
proces starzenia właścicieli gospodarstw.
Szansę na rozwój rolnictwa można upatrywać w rozwoju gospodarstw ekologicznych.
Jednak prowadzenie tego typu działalności wymaga konsekwencji działania oraz wiedzy w
zakresie metod upraw, wzbogacania gleb itp. Potrzebny jest system wspierania i zachęt
do tworzenia gospodarstw ekologicznych oraz produkcji zdrowej żywności. 15
6.3 Wyniki badań ankietowych
Wyniki ankiety oceny potrzeb realizacji określonych rodzajów działań związanych z
Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Pińczów na lata 2015-2022.

15

Strategia Rozwoju Gminy Pińczów do 2022 roku.
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Struktura płci

50,00%

50,00%
Kobieta
Męźczyzna

Wśród beneficjentów ankiety 50% stanowili mężczyźni, a 50% stanowiły kobiety.
Najwięcej ankietowanych osób obejmuje przedział wiekowy 30-39 lat (33,33%),
następnie 40-49 lat (25%).

Struktura wiekowa
40,00%

33,33%
25,00%

30,00%
20,00%

16,67%

16,67%
8,33%

10,00%

0,00%

0,00%
18-24

25-29

30-39

40-49

50-59

powyżej
60

Najwięcej ankietowanych posiada wykształcenie średnie (41,66%), następnie wyższe
(33,35%), policealne (16,66%) i zasadnicze zawodowe (8,33 %)
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Struktura wykształcenia
50,00%

41,66%
33,35%

40,00%
30,00%
16,66%

20,00%
10,00%

8,33%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Wśród badanych najliczniejszą grupą osób, są pracownicy najemni w sektorze prywatnym
(41,66%). Wysoki wskaźnik osiągają osoby niepracujące, (33,35%).

Struktura zatrudnienia

parcownik najemny w sektorze
prywatnym

pracownik gospodarki uspołecznionej

0,00%
33,35%

pracuje na własny rachunek

16,66%
8,33%

nie pracuje

41,66%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

inne (jakie)

Wśród ankietowanych najpopularniejszym modelem jest model 2 osobowy (39%), a
także model 5 osobowy (25%). Równie popularnymi modelami są gospodarstwa
1 osobowe (17%) i 4 osobowe (17%).
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Ile osób, razem z Panem(ią), należy do Pana(i)
gospodarstwa - ogółem?
17%
25%

1
2
3
4

17%

33%

5

8%

Najczęściej w gospodarstwie domowym pracują 2 osoby (58%).

Ile osób, razem z Panem(ią), należy do Pana(i)
gospodarstwa - w tym pracujących?
25%
0
58%

17%

1
2

Połowa ankietowanych nie ma dzieci na utrzymaniu (50%).
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Ile osób, razem z Panem(ią), należy do Pana(i)
gospodarstwa - dzieci na utrzymaniu?

25%
0
1

50%

2
3

17%
8%

Na pytanie ,,Które ze zadań najlepiej określa Pana(i) odczucia dotyczące poziomu życia
Pana(i) rodziny?”, 58% mieszkańców odpowiedziało, że żyją przeciętnie, a 26%
mieszkańców odpowiedziało, że jakoś sobie radzą. Żaden z respondentów nie określił
swojego poziomu życia jako „dość trudno jest nam przeżyć”.

Które ze zdań najlepiej określa Pana(i) odczucia dotyczące
poziomu życia Pana(i) rodziny?
żyje nam się dostatnio
2%

0%
jakos sobie radzimy
14%
26%

58%

żyjemy przewciętnie
dość trudno jest nam
przeżyć
bardzo trudno jest nam
przeżyć
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Znaczna większość ankietowanych, mieszka w Mieście Pińczów (91,67%). Tylko 8,33 %,
ankietowanych pochodzi z terenu Gminy Pińczów.

7. Na jakim obszarze Pan(i) mieszka?
8,33

Miasto Pińczów
Sołectwo
91,67

ANALIZA POSZCZEGÓLNYCH PYTAŃ ZAWARTYCH W ANKIETACH, PRZEDSTAWIA
SIĘ NASTĘPUJĄCO:
1.

Czy

Pana(i)

zdaniem

gminie

potrzebny

jest

program

ożywienia

gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego w postaci
Programu Rewitalizacji Gminy Pińczów?

80,00%
70,00%

66,67%

60,00%
50,00%
33,33%

40,00%
30,00%
20,00%

0,00%

10,00%

0,00%

0,00%
Zdecydowanie tak

Raczej tak
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Ankietowani w większości opowiedzieli się zdecydowanie na tak.
2. Jaki obszar miasta powinien być Pana(i) zdaniem poddany procesowi
rewitalizacji?

Rynek Pińczowa
20%
Skrzypiów

40%

20%

Ośiedle Nowy Świat

20%
Gmina Pińczów

W większości ankietowani podawali jako najbardziej zdegradowany obszar całą Gminę
Pińczów.
3. Dlaczego Pana(i) zdaniem ten obszar gminy jest zdegradowany?
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25,00%
20,59%
20,00%

17,65%17,65%

17,65%

14,71%

15,00%

10,00%
5,88%

5,87%
5,00%
0,00% 0,00%
0,00%

Na pytanie o powód zdegradowania miasta, ankieterzy najczęściej odpowiadali: zły stan
dróg i komunikacji (20,59%). Wśród często wskazywanych był również słaby rozwój
handlu i

usług

(17,65%)

i

słabo

rozwinięta

baza

turystyczna

i

rekreacyjno

–

wypoczynkowa (17,65%) oraz zły stan zabytków (17,65%)
4. Jakie problemy ekonomiczne, na wskazanym obszarze, chciałaby Pani(i)
rozwiązać w procesie rewitalizacji?
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inne

3,70%

niewielka ilość m. i ś. przedsiębiorstw

7,40%

słaby rozwój handlu

7,40%

zły stan zabytków

18,50%

niewystarczająca ilość i niski stand. mieszkań

3,73%

zła gospodarka odpadami, ściekami

3,73%

brak wsparcia dla m. i ś. przedsiębiorstw
brak lub zbyt mała ilość poł. komuni.

11,10%
0,00%

brak lub zła jakość t.inwest.

22,22%

brak miejsc pracy

22,22%

Jako problemy ekonomiczne ankietowani najczęściej zaznaczali brak miejsc pracy
(22,22%), oraz brak lub zła jakość terenów inwestycyjnych (22,22%), oraz zły stan
zabytków (18,50%)

5. Jakie problemy społeczne, na wskazanym obszarze, chciałaby Pan(i)
rozwiązać w procesie rewitalizacji?
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przestępczość
bezrobocie
bieda
alkoholizm
przemoc w rodzinie
narkomania
przestępczość młodocianych
chuligaństwo
utrudniony dostęp społeczeństwa do dobrych szkół
niedobór organizacji pomagających w znalezieniu pracy (przekwalifikowanie, szkolenia)
brak dostępu do nowoczesnej technologii (komputer, internet)
emigracja z miasta młodych i dobrze wykształconych osób
0%
29%

33%

5%
5%

5%
5%

9%

9%

0%
0%

0%

Jako problemy społeczne najczęściej wymieniane były: emigracja z miasta młodych i
dobrze wykształconych osób (33%), następnie bezrobocie (29%).

6. Jakie problemy związane z jakością życia, na wskazanym obszarze, chciałby
Pan(i) rozwiązać w procesie rewitalizacji?
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zły stan estetyczny otoczenia

zły stan infrastruktury wokół
budynków
5,88%

brak instytucji, organizacji
integrujących mieszkańców
danych osiedli

23,52%

29,41%

5,88%

brak lub słaba aktywność
ośrodków kulturalnorekreacyjnych i sportowych w
pobliżu miejsca zamieszkania
brak poczucia bezpieczeństwa w
okolicy zamieszkania

17,64%

5,91%
11,76%

słaby przepływ informacji w
sprawach dotyczących
najbliższego otoczenia
zamieszkania
słaba samoorganizacja społeczna i
współpraca między mieszkańcami
w władzami publicznymi

Najczęstszą odpowiedzią odnośnie problemów związanych z jakością życia jest zły stan
infrastruktury wokół budynków (29,41%), słaba samoorganizacja społeczna i współpraca
między

mieszkańcami

w

władzami

publicznymi

(23,52%)

oraz

brak

poczucia

bezpieczeństwa w okolicy zamieszkania (17,64%)

7. Jakie zostaną osiągnięte efekty, według Pana(i), w procesie rewitalizacji?
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bardziej wykształcone społeczeństwo
poprawa bezpieczeństwa na ulicach
zwiększenie miejsc pracy
przyciągnięcie dużych inwestorów

0%

0%
14%
0%

4%

11%

rozwój małej i średniej przedsiębiorczości
11%

7%
14%

11%
21%

stworzenie lub rozszerzenie bazy
turystycznej
poprawienie jakości i estetyki środowiska
naturalnego

7%

eliminacja patologii w społeczeństwie
podniesienie standardu życia
społeczeństwa
zatrzymanie w gminie ludzi młodych i
wykształconych
polepszenie komunikacji na terenie
miasta i gminy Pińczów
zwiększenie ilości i poprawa jakości
punktów handlowych, rzemieśliniczych i
usługowych

Ankietowani na pytanie o osiągnięte efekty w ramach rewitalizacji najczęściej wskazywali
na stworzenie lub rozszerzenie bazy turystycznej (21%) oraz przyciągnięcie dużych
inwestorów (14%) i zatrzymanie w gminie ludzi młodych i wykształconych (14%).

8. Na jakie przedsięwzięcia, które zamierzałby Pan(i) zrealizować w ramach
programu rewitalizacji, chciałaby Pan(i) otrzymać wsparcie finansowe?
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14%
wymiana oświetlenia ulicznego
29%
modernizacja terenu wokół
zalewu
modernizacja ulicy na Osiedlu
Nowy Świat
29%

ścieżki rowerowe na terenie
Gminy Pińczów
przebudowa stacji kolejki
wąskotorowej

14%

14%

Ankietowany wśród przedsięwzięc na które chcieliby otrzymać wsparcie finansowe
najczęściej wskazywali wymiana oświetlenia ulicznego (29%) oraz ścieżki rowerowe na
terenie Gminy Pińczów (29%).

6.4 Analiza SWOT
SWOT to jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca do
porządkowania informacji. Bywa

stosowana we wszystkich obszarach planowania

strategicznego, jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. W
naukach ekonomicznych jest stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego
środowiska

danej

organizacji

(np.

przedsiębiorstwa),

analizy

danego

projektu,

rozwiązania biznesowego itp.
Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej
sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych).
STRENGTHS (mocne strony gminy, które należycie wykorzystane będą sprzyjać jej
rozwojowi, a w chwili obecnej pozytywnie wyróżniające gminę w otoczeniu; są przewagą
w stosunku do „konkurencji”).
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WEAKNESSES (słabe strony gminy, których nie wyeliminowanie bądź nie zniwelowanie
siły

ich

oddziaływania

będzie

hamować

rozwój

gminy;

mogą

nimi

być:

brak

wystarczających kwalifikacji, podziału zadań, złej organizacji pracy lub brak innych
zasobów).
OPPORTUNITIES (szanse – uwarunkowania, które przy umiejętnym wykorzystaniu
mogą wpływać pozytywnie na rozwój gminy).
THREATS (zagrożenia – czynniki obecnie nie paraliżujące funkcjonowania gminy, ale
mogące być zagrożeniem w przyszłości dla sprawności gminy).

STRENGHTS

SILNE STRONY

Atuty

Zasoby gminy

WEAKNESSES

SŁABE STRONY

Wady/Słabości

Zasoby gminy

OPPORTUNITIES

SZANSE

Okazje/Możliwości

Otoczenie gminy

THREATS

ZAGROŻENIA

Trudności

Otoczenie gminy

Pierwszym elementem analizy SWOT jest ocena zasobów gminy, która pozwala na
identyfikację jego mocnych i słabych stron. Ważnym aspektem tego typu analizy jest
określenie zasobów charakterystycznych dla gminy.
Poznanie szans i zagrożeń płynących z otoczenia stanowi drugi etap analizy SWOT.
Późniejsza ich konfrontacja z wynikami zasobów danego obszaru prowadzi do określenia
kierunków rozwoju. Analizę SWOT najlepiej przeprowadzić strukturalnie, analizując
poszczególne czynniki mające kluczowe znaczenie dla rozwoju gminy.
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6.4.1 Identyfikacja problemów w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej

MOCNE STRONY
- zaangażowanie władz gminy w sprawy
społeczności lokalnej

STREFA
SPOŁECZNA

SŁABE STRONY
- niewystarczający
stopień skanalizowania
Gminy Pińczów

- stosunkowo dobrze rozwinięta
infrastruktura w zakresie ochrony
środowiska

- brak parkingów z
zapleczem sanitarnym

- nowy okres programowania i
związane z tym dotacje unijne

- brak sygnalizacji
świetlnej

- dobre zaplecze medyczne dla
mieszkańców i przyjezdnych

- brak obwodnicy miasta

- dobrze rozwinięta sieć szkół
ponadpodstawowych z szeroką ofertą

- brak nowoczesnych
placówek zabaw

SZANSE
- możliwość wykorzystania
środków unijnych na
niezbędne inwestycje
odtworzeniowe w branży
wodno – kanalizacyjnej
- pomoc Urzędu Miejskiego w
uzyskaniu dotacji
- ułatwienie dostępu do
kształcenia
ponadgimnazjalnego i
wyższego
- prowadzenie polityki
prozdrowotnej i przeciw
uzależnieniowej

- ubożenie społeczne,
- dobrze rozwinięta sieć szkół, w tym
także ponadgimnazjalych,
- stosunkowo dobrze rozwinięta baza w
zakresie podstawowych usług
medycznych
- stan techniczny i poziom wyposażenia
szkół i przedszkoli dobry

- pojawienie się na
terenie miasta patologii
społecznych
- brak atrakcyjnych
miejsc pracy

- zaangażowanie władz gminy w sprawy
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- opracowanie bogatej oferty
pozalekcyjnej
- przygotowanie placówek
edukacyjnych kulturalnych
pod względem edukacji
ekonomicznej mieszkańców

ZAGROŻENIA
- atrakcyjność i konkurencyjność
obszarów gospodarczych i innych
regionów
- kosztowne inwestycje
- duża konkurencja przy
pozyskiwaniu dotacji
- dezintegracja społeczności
lokalnej, będąca skutkiem
przyspieszonych procesów
migracyjnych
- brak perspektyw zadawalającej i
dobrze płatnej pracy
- pojawiające się przypadki
wykluczenia społecznego osób
niepełnosprawnych, starszych,
dotkniętych alkoholizmem, czy
innymi uzależnieniami
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społeczności lokalnej
- przedsiębiorczy
mieszkańcy
- funkcjonowanie małych podmiotów
gospodarczych - rozwijanie działalności
lokalnej dopasowanej do potrzeb
ludności

- bezrobocie wśród
młodych osób - skłanianie
ich do wyjazdu z gminy

- bogata architektura sakralna
sprzyjająca rozwojowi turystyki
religijnej

względnie dość duże
bezrobocie wśród osób z
wykształceniem wyższym
— wyjeżdżanie ich z
gminy

- brak dużych, uciążliwych dla
środowiska przedsiębiorstw
- przedsiębiorczość mieszkańców
- rozwinięte rzemiosło – duża liczba
wytwórców, fachowość
STREFA
GOSPODARCZA

- rozwinięta sieć punktów handlowych i
usługowych
- działalność organizacji pozarządowych
- rozwinięta baza działalności
kulturalnej
- Atrakcyjność rynku nieruchomości dla
mieszkańców dużych aglomeracji
- potencjalne tereny do zabudowy
- pozyskane zewnętrzne środki
finansowe przez samorząd lokalny
- przyjazne miejsce dla inwestorów
- bogate zasoby złóż mineralnych

- brak dużych podmiotów
gospodarczych z
kapitałem zewnętrznym
zapewniających miejsca
pracy i rozwój
infrastruktury
- słaba baza noclegowa
- brak stref gospodarczousługowych
- brak grup
producenckich
zrzeszających rolników i
przedsiębiorców
wytwarzających
ekologiczne i regionalne
produkty
- brak ścieżek
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- przewaga małych
gospodarstw rolnych możliwość wsparcia,
rozwijanie ekologicznych
upraw
- dostępność środków
unijnych na rozwój
przedsiębiorczości,
spółdzielni rzemieślniczych,
ekologicznych gospodarstw i
infrastruktury turystycznej
- ustawa o grupach
producenckich

- ograniczenia dla działalności
przemysłowej ze względu na
konieczność ochrony środowiska
- przyciąganie turystów,
mieszkańców i inwestorów przez
jednostki lepiej rozwinięte
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- wysokie dochody własne gminy
- potencjalnie chłonny rynek lokalny

rowerowych i pieszych,
odpowiedniego
oznakowania szlaków i
infrastruktury
turystycznej na szlakach
- niedostateczna
promocja walorów
turystycznych oraz
dziedzictwa kulturowego i
historycznego gminy
- małe wsparcie w postaci
doradztwa w zakresie
rynku pracy i
przedsiębiorczości

STREFA
PRZESTRZENNA

- korzystne położenie geograficzno –
gospodarcze

- słabo rozwinięta sieć
handlowo – usługowa

- otwarcie ze stron władz gminy na
rozwój przedsiębiorczości

- mało dużych zakładów
pracy – wzrost bezrobocia

- wykształcona młodzież,

- brak lokalnych centów
biznesu, strefy
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- uzbrojenie terenów
inwestycyjnych na terenie
gminy
- niewielka ilość tablic
informacyjnych, promujących
zabytki i ciekawe miejsca na
terenie Gminy Pińczów

- odpływ przedsiębiorczych i
wykształconych ludzi z gminy
- stosunkowo niewielkie
perspektywy zatrudnienia
- konkurencja sąsiednich miast w
zakresie przedsiębiorczości, handlu
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gospodarczej,

i usług

- malowniczo położone tereny
rekreacyjne
- stosunkowo dobre ziemie
umożliwiające rozwój upraw
- złoża unikatowe w skali kraju i Europy
(gips, kamień pińczowski)
- duża koncentracja produkcji warzyw
- zalew
- stosunkowo dobrze rozbudowana sieć
komunikacyjna
- miejsce rekreacyjne dla mieszkańców
- niepowtarzalne walory krajobrazowe
- dobrze rozwinięta na terenie miasta
infrastruktura w zakresie ochrony
środowiska
- duża atrakcyjność
krajobrazowa
- obecność ciekawych zabytków
architektonicznych na terenie gminy

- brak odpowiednio
rozwiniętej infrastruktury
technicznej
- mało uzbrojonych
terenów inwestycyjnych
- brak specjalizacji w
gospodarstwach rolnych
- mało rynków zbytu
produktów rolnych
- starzejący się i słabo
wykształceni rolnicy

- stworzenie systemu ulg i
zachęt dla przedsiębiorców i
inwestorów,
- life – program
realizowany przez parki
krajobrazowe
- poprawa stanu zabudowy
mieszkaniowej socjalnej i
komunalnej
- tworzenie nowych
ogólnodostępnych stref
odpoczynku i rekreacji,
- rozbudowa sieci
telekomunikacyjnej

- niewielka ilość
parkingów w
strategicznych częściach
miasta

- zwiększenie dostępu do
internetu

- słabo rozwinięta sieć
kanalizacji sanitarnej

- zachowanie ciągłości
kulturowej przez
pielęgnowanie regionalnych
obrzędów i zwyczajów
- skuteczna, kompleksowa
promocja gminy

- poprawa
zagospodarowania zalewu

- wzrost zainteresowania
agroturystyką, tworzenie
gospodarstw
agroturystycznych

148

- zwiększający się ruch transportu
ciężkiego powodujący wysoki koszt
remontów dróg
- trudność pozyskiwania środków z
dotacji unijnych na przeprowadzanie
kosztownych inwestycji związanych
z modernizacją dróg, sieci
wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej
- niewielkie zainteresowanie
turystyką biznesową i weekendową

- konieczność poniesienia nakładów
na wypromowanie walorów
turystycznych miasta

- poprawa
bezpieczeństwa przez
budowę chodników i
oświetlenia ulicznego

- pozytywny wizerunek

- ograniczenie dotacji państwa na
inwestycje infrastrukturalne

- zanikanie lokalnych zwyczajów,
tradycji, obrzędów
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gminy

w Pińczowie
- zagospodarowanie Rzeki
Nidy

- czyste ekologicznie środowisko
- tradycja organizowania imprez
kulturalnych o ponadregionalnym
charakterze
- istnienie parków krajobrazowych na
terenie gminy i w jej sąsiedztwie

- rosnące zainteresowanie
ekologicznymi artykułami
spożywczymi
- brak rozwiniętej bazy
gastronomiczno –
usługowej

- dogodne położenie z każdego miejsca
w kraju

- rosnące zainteresowanie
agroturystyką i turystyką
aktywną
- liczne atrakcje turystyczne
w promieniu 100 km
- zbyt mała ilość obiektów
agroturystycznych
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ROZDZIAŁ VII

DELIMITACJA OBSZARU KRYZYSOWEGO I OBSZARU
REWITALIZACJI

7.1 Charakterystyka obszaru kryzysowego
Definicja obszaru zdegradowanego została zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (z dnia
03.07.2015 r.). Zgodnie z tym dokumentem obszar zdegradowany to obszar, na którym
zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także
wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary
nieposiadające

ze

sobą

wspólnych

granic

pod

warunkiem

stwierdzenia

sytuacji

kryzysowej na każdym z podobszarów16.
W kontekście powyższej definicji bardzo istotne jest zdefiniowanie stanu kryzysowego.
Stan kryzysowy to 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
z następujących sfer:
a. gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości,
słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw),
b. środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości
środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi
bądź stanu środowiska),
c. przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego
wyposażenia
podstawowych

16

w

infrastrukturę
usług

lub

ich

techniczną
niskiej

i

społeczną,

jakości,

braku

dostępu

niedostosowania

Do analogicznych wniosków prowadzą zapisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
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urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi
komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych),
d. technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego
obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku
funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z
obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony
środowiska).
Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery,
które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku
poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości dla całej gminy miejskiej.
W

badanych

obszarach

(społecznym,

gospodarczym,

przestrzenno-funkcjonalnym)

występuje koncentracja negatywnych zjawisk takich jak:


Degradacja techniczna budynków i budowli (w ramach analizy technicznej) lub



Zniszczenie lub nieodpowiednie wykorzystanie przestrzeni publicznej (w ramach
analizy przestrzenno-funkcjonalnej).



Wysoki poziom bezrobocia wykazujący niekorzystne tendencje wzrostowe, w tym
długotrwałe bezrobocie;



Wyludnienie obszaru;



Niekorzystna

struktura

demograficzna

tj.

niski

udział

osób

w

wieku

przedprodukcyjnym i produkcyjnym;


Występowanie
bezradności

w

problemów
sprawach

społecznych,

w

tym

alkoholizmu,

opiekuńczo-wychowawczych,

bezdomności,

długotrwałej

choroby,

niepełnosprawności, potrzeby ochrony macierzyństwa, przemocy w rodzinie,
ubóstwa, wielodzietności;


Nasilenie zjawisk zagrażających bezpieczeństwu;



Bariery w rozwoju gospodarczym miasta (jest to problem zdefiniowany dla całego
miasta, niemniej jednak jego oddziaływanie na tereny rewitalizacji jest bardzo
duże z uwagi na wysoki poziom bezrobocia);



Występowanie obiektów wymagających generalnego remontu;



Występowanie obiektów wymagających termomodernizacji;



Występowanie zabudowy wymagającej uporządkowania lub uzupełnienia;



Przestrzeń publiczna, tereny zieleni, rekreacji i wypoczynku wymagające budowy,
uzupełnienia lub odnowy;



Niski poziom jakości dróg;

Obszar zdegradowany obejmuje obszar zakreślony granicami administracyjnymi miasta
Pińczów z wyłączeniem obszarów leśnych.
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Zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r,. obszar rewitalizacji nie
może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej
niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na
podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.
Biorąc pod uwagę fakt, że wyznaczony obszar zdegradowany obejmuje tereny Gminy
Pińczów

najsilniej

zdegradowane

pod

względem

współwystępowania

problemów

społecznych, gospodarczych, przestrzenno – funkcjonalnych i technicznych, a więc
najbardziej wymagające kompleksowej interwencji wyznacza się obszar rewitalizacji.
Obszar rewitalizacji stanowi 0,14% powierzchni Gminy Pińczów i jest zamieszkały przez
21,26% ludności.
7.2

Mapa

zasadnicza

w

skali

1:

5 000

z

wyznaczonym

zdegradowanym i obszarem rewitalizacji wraz z podobszarami.
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ROZDZIAŁ VIII

ZAŁOŻENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GMINY PIŃCZÓW

8.1 Wizja rewitalizacji Gminy Pińczów
Wizja to element treściowy właściwy dla wszystkich dokumentów strategicznych. Stanowi
punkt odniesienia dla oceny stopnia realizacji GPR, zaś jej uszczegółowieniem na
poziomie operacyjnym są ustalenia dotyczące celów rewitalizacji.

Wizja
Ożywienie potencjału Gminy Pińczów opartego o rewitalizację zdegradowanego
obszaru, połączone z podniesieniem atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej
gminy. Gmina Pińczów, wykorzystując potencjał związany z walorami krajobrazowoprzyrodniczymi powinna stać się miejscem szczególnie przyciągającym turystów.
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•Wyprowadzony z kryzysu obszar
rewitalizacji, będzie tworzył
dodatkową przestrzeń do
aktywizacji publicznej,
społecznej i gospodarczej dla
mieszkańców całej Gminy
Pińczów. Działania
rewitalizacyjne podniosą
atrakcyjność społeczną,
inwestycyjną i turystyczną,
przyczynią się do poprawy
jakości życia, tak by zapewnić
dobrobyt mieszkańcom,
perspektywy młodym oraz sławę
wśród turystów.

8.2 Misja rewitalizacji Gminy Pińczów

MISJA
Wsparcie równomiernego rozwoju we wszystkich obszarach gminy, jednocześnie
zachowując

równowagę

pomiędzy

aktywnością

gospodarczą

mieszkańców,

a

ochroną środowiska naturalnego oraz dóbr dziedzictwa kulturowego. Służyć temu
winny zintegrowane działania władz Gminy Pińczów, interesariuszy GPR, liderów
opinii publicznej i mieszkańców, połączone z akumulacją kapitału publicznego i
prywatnego, wspartego funduszami zewnętrznymi.
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Szeroka współpraca poprzez partnerstwo
wszystkich partnerów publicznych i
komercyjnych oraz interesariuszy w
budowaniu, kreowaniu i osiąganiu założonych
celów. Cele zmierzać będą do budowania
obrazu Gminy Pińczów, jako otwartej, dbającej
o środowisko naturalne i dziedzictwo
kulturowe, oraz transparentnej w stosunku do
potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców, poprzez
partnerstwo, współpracę i szeroką konsolidację
wszystkich partnerów oraz interesariuszy.

DEKLARACJA
MISJI

8.3 Cele rewitalizacji
Głównym celem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pińczów jest podniesienie
atrakcyjności

Gminy

Pińczów,

jako

miejsca

zamieszkania

i

pracy

oraz

atrakcji

turystyczne, ożywienie społeczne i gospodarcze zdegradowanego obszaru połączone
z podniesieniem atrakcyjności przestrzeni gminnej dla turystów i inwestorów.
o

Poprawa warunków życia mieszkańców gminy w sferze bytowej, środowiskowej
oraz społecznej.

o

Działania na rzecz rozwoju kompleksowej oferty wsparcia dla osób starszych
i

niepełnosprawnych

poprzez

rozwój

usług

socjalnych,

opiekuńczych

i rehabilitacyjnych.
o

Nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji.

o

Promocja przedsiębiorczości;

o

Wsparcie integracji społecznej na rzecz aktywizacji zawodowej.

o

Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania
zasobami i wdrażania OZE.

o

Promocja

marki

i

wizerunku

Gminy

Pińczów

poprzez

organizację

imprez

kulturalnych o charakterze wizerunkowym.
o

rozwijaniu nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy
poprzez budowę i przebudowę infrastruktury (dróg, budynków, infrastruktury
technicznej),
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Poprawę jakości przestrzeni publicznych umożliwiających integrację mieszkańców
i umocnienie spójności społecznej, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i
estetyki;

o

Promocję przedsiębiorczości;

o

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wspieranie włączenia społecznego,
walkę z ubóstwem, aktywną integrację, uczestnictwo w kulturze i rekreacji,
aktywizację obywatelską i poprawę zatrudnienia;

o

Stworzenie miejsc potrzebnych, atrakcyjnych dla mieszkańców i odwiedzających;

o

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszarów rewitalizowanych

o

Rozwój

zasobów

ludzkich

w

celu redukcji

patologii

społecznych oraz dla

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu mieszkańców Gminy
Pińczów.

8.4 Planowane działania na obszarze rewitalizacyjnym
Realizacje działań inwestycyjnych w polach interwencji objętych Gminnym Programem
Rewitalizacji winny służyć przede wszystkim poprawie jakości życia mieszkańców oraz
ożywieniu gospodarczemu i społecznemu całej Gminy Pińczów.
Projekty z zakresu rewitalizacji muszą być realizowane jako kompleksowe przedsięwzięcia
dotyczące wszystkich aspektów wpływających na sytuację kryzysową rewitalizowanego
obszaru. Dotyczy to w szczególności następujących działań:
1. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych
z przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące:


placówki specjalistycznej opieki nad osobami starszymi (domy opieki);



obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska);



obiekty infrastruktury kulturalnej (maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych
projektu w zakresie kultury nie może przekroczyć 2 mln EUR);



obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i
zawodowej mieszkańców;



obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne;

2. działania

prowadzące

do

ożywienia

gospodarczego

(np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze);
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3. zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni
na cele publiczne lub społeczne (np. place, skwery, parki);
4. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę
zewnętrzną; przedsięwzięcia w ramach powyższego typu projektu, o ile przewidują
modernizację

energetyczną

budynków,

muszą

mieć

uzasadnienie

w

audycie

energetycznym;
5. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w
fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy). Projekty z zakresu mieszkalnictwa w
zakresie modernizacji energetycznej budynków muszą mieć uzasadnienie w audycie
energetycznym. Jeżeli to wynika z audytu energetycznego – możliwa jest ingerencja w
strukturę budynku w szerszym zakresie niż przywołany powyżej.

W ramach wskazanych powyżej typów projektów (wyłącznie jako element projektu)
możliwa jest:


budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury
komunalnej (np. sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,
ciepłowniczych,

elektrycznych,

telekomunikacyjnych)

na

obszarze

objętym

projektem, w celu zapewnienia dostępu rewitalizowanym obiektom i terenom do
podstawowych usług komunalnych – w wysokości nie więcej niż 50% kosztów
kwalifikowalnych projektu;


budowa,

przebudowa,

rozbudowa

i

modernizacja

infrastruktury

drogowej

poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów – w wysokości
nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Głównym

celem

podejmowanych

działań

będzie

zmiana

dotychczasowych

funkcji

i dostosowania terenu oraz znajdujących się tam obiektów do nowych potrzeb w zakresie
usług, turystyki, rekreacji, kultury, zdrowia i oświaty. Realizacja pozostałych zamierzeń
rewitalizacyjnych przyczyni się także do zmniejszenia dysproporcji występujących
pomiędzy rozwojem wskazanego obszaru zdegradowanego Gminy Pińczów w odniesieniu
do ośrodków o podobnym potencjale społeczno-gospodarczym w regionie.
Działania zaplanowane na obszarze rewitalizowanym zorientowane są przede wszystkim
na aktywizację społeczności lokalnej poprzez rozszerzenie pracy socjalnej, współpracę
różnych instytucji i organizacji pozarządowych, zajmujących się działalnością społeczną w
Gminie oraz instytucji działających w szerszym obszarze polityki społecznej, takich jak:
kultura, oświata, służba zdrowia i bezpieczeństwo. Działania o charakterze społecznym
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polegać

będą

zatem

na

umocnieniu

postaw

aktywnych

2015 - 2022
w

sferze

społecznej

i

indywidualnej, tworzeniu systemu wsparcia, wyspecjalizowaną pracę socjalną połączoną
ze

stymulowaniem

postaw

przedsiębiorczych

społeczności.

159

i

prospołecznych

wśród

lokalnej
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8.4.1 Zadania inwestycyjne

NR ZADANIA

ZADANIA INWESTYCYJNE (PODSTAWOWE) GMINY PIŃCZÓW do realizacji w latach 2015 - 2022
TYTUŁ
PRZEDSIĘWZIĘCIA
INWESTYCYJNEGO

1.

Rozbudowa i
przebudowa
strzelnicy
sportowej

2.

3.

ZAKRES RZECZOWY
WRAZ Z OPISEM PROJEKTU

ŁĄCZNY KOSZT
PRZEWIDYWANY
UZASADNIENIE WYBORU ZADANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA
HARMONOGRAM
DO REALIZACJI W RAMACH
INWESTYCYJNEGO REALIZACJI PROJEKTU

ZGŁASZAJĄCY ZADANIE

WSKAŹNIKI

Poprawa funkcjonalności i
estetyki terenu. Poprawa
jakości życia mieszkańców

Gmina Pińczów

Ilość stanowisk do
strzelania na 100 m

Poprawa infrastruktury
drogowej w Gminie Pińczów.

Gmina Pińczów

„Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Pińczów na lata 2015-2022”

Przebudowa
ulicy osiedla
Nowy Świat

-przebudowa istniejącego budynku
wraz z instalacjami
- budowa stanowiska strzeleckiego z
przesłonami do strzelań na długość
100 m
-budowa pawilonu strzeleckiego do
strzelań na 50 m
- przebudowa przesłon i kulochwytu
głównego
- ogrodzenie terenu strzelnicy
Rozbudowa ulicy z utwardzeniem
miejsc postojowych w tym dla osób
niepełnosprawnych. Budowa
kanalizacji deszczowej oraz
rozbudowa oświetlenia ulicznego.
Szerokość jezdni
5,00-5,80m, 44 miejsca postojowe,
długość przebudowanej drogi 260m

Odbudowa
Wykonanie badań archeologicznych i
zarysu murów odsłonięcie fundamentów zamku ich
zamku oraz
zabezpieczenie. Zagospodarowanie
budowa tarasu terenu z wykonaniem dojść , budowa
widokowego na toalet, zagospodarowanie zbocza góry
Górze Zamkowej na np. park linowy

900 000

600 000

2017-2020

2015-2020

Ilość stanowisk do
strzelania na 50 m

Ilość miejsc parkingowych
Szerokość jezdni
Długość rozbudowanej
drogi

10 000 000

2015-2020

Stworzenie ważnego miejsca
na szlaku turystycznym
Ponidzia

Gmina Pińczów

Wielkość
zagospodarowanego
obszaru (m2)
Ilość wybudowanych toalet
Długość odsłoniętych
fundamentów zamku
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NR ZADANIA

ZADANIA INWESTYCYJNE (PODSTAWOWE) GMINY PIŃCZÓW do realizacji w latach 2015 - 2022
TYTUŁ
PRZEDSIĘWZIĘCIA
INWESTYCYJNEGO

ZAKRES RZECZOWY
WRAZ Z OPISEM PROJEKTU

ŁĄCZNY KOSZT
PRZEWIDYWANY
UZASADNIENIE WYBORU ZADANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA
HARMONOGRAM
DO REALIZACJI W RAMACH
INWESTYCYJNEGO REALIZACJI PROJEKTU

ZGŁASZAJĄCY ZADANIE

WSKAŹNIKI

Gmina Pińczów

Ilość utworzonych miejsc
parkingowych

„Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Pińczów na lata 2015-2022”
Wpis do Gminnej
Ewidencji Zabytków

4.

5.

6.

7.

8.

Budowa
parkingu wraz z
drogą dojazdową
i budowa szaletu
miejskiego

Budowa parkingu dla 44 miejsc
postojowych z drogą dojazdową.
Budowa nowego szaletu oraz
zagospodarowanie placu przed
szaletem. Oświetlenie terenu.

Przebudowa
Budowa budynku administracyjno –
targowicy
socjalnego, budowa kanalizacji
miejskiej przy ul.
deszczowej na placu, instalacji
Armii Ludowej
elektrycznej z oświetleniem,
utworzenie placu, budowa parkingu

Budowa
Budowa kolektora deszczowego
kanalizacji
wzdłuż ul. Republiki Pińczowskiej i ul.
deszczowej
Pałęki wraz z przykanalikami o śr. 300
wzdłuż ul.
mm, wpusty uliczne ze studniami
Republiki
osadnicznymi o śr. 500 mm i budowa
Pińczowskiej i
separatora ścieków deszczowych
ul. Pałęki
Monitoring
miasta

Montaż kamer w obrębi miasta wraz z
serwerownią

Zagospodarowanie placu przed
Zagospodarowan
budynkiem stacji oraz remont samego
ie terenu przed
budynku. Dostosowanie dla osób

900 000

2015-2020

Poprawa infrastruktury w
mieście – brak parkingu w
centrum miasta

Ilość nowych szaletów
Ilość oświetlenia ulicznego

4 000 000

400 000

350 000

500 000

2015-2021

2016-2019

2018-2022

2015-2020
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Poprawa warunków dla
prowadzenia handlu, tak dla
przedsiębiorców jak i dla
kupujących. Poprawa estetyki
miasta

Gmina Pińczów

Przedsięwzięcie ma na cele
uporządkowanie systemu
odprowadzania ścieków
opadowych z części terenu
miasta do odbiornika

Gmina Pińczów

Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców

Gmina Pińczów

Poprawa estetyki miejsc
historycznych. Wzrost turystyki

Gmina Pińczów

Ilość wybudowanych
budynków
Długość wybudowanej
kanalizacji
Wielkość wybudowanego
parkingu (m2)
- ilość wpustów ulicznych
(szt.)
- ilość wybudowanych
separatorów (szt.)

- ilość kamer (szt.)

Wielkość
zagospodarowanego
obszaru przed budynkiem
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NR ZADANIA

ZADANIA INWESTYCYJNE (PODSTAWOWE) GMINY PIŃCZÓW do realizacji w latach 2015 - 2022
TYTUŁ
PRZEDSIĘWZIĘCIA
INWESTYCYJNEGO

ZAKRES RZECZOWY
WRAZ Z OPISEM PROJEKTU

ŁĄCZNY KOSZT
PRZEWIDYWANY
UZASADNIENIE WYBORU ZADANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA
HARMONOGRAM
DO REALIZACJI W RAMACH
INWESTYCYJNEGO REALIZACJI PROJEKTU

ZGŁASZAJĄCY ZADANIE

WSKAŹNIKI

„Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Pińczów na lata 2015-2022”
dworcem kolejki
wąskotorowej
wraz z
przebudową
budynku dworca

niepełnosprawnych

(m2)

Wpis do Gminnej
Ewidencji Zabytków

NR ZADANIA

ZADANIA INWESTYCYJNE (POZOSTAŁE) do realizacji w latach 2015 - 2022
TYTUŁ
PRZEDSIĘWZIĘCIA
INWESTYCYJNEGO

ZAKRES RZECZOWY
WRAZ Z OPISEM PROJEKTU

ZGŁASZAJĄCY ZADANIE

WSKAŹNIKI

Gmina Pińczów

Długość przebudowanego
chodnika

„Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Pińczów na lata 2015-2022”

1. Przebudowa ulic: Przebudowa chodników i oświetlenia
Bednarskiej,
ulicznego
Górnej i
Mirowskiej
2.

ŁĄCZNY KOSZT
PRZEWIDYWANY
UZASADNIENIE WYBORU ZADANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA
HARMONOGRAM
DO REALIZACJI W RAMACH
INWESTYCYJNEGO REALIZACJI PROJEKTU

Budowa
Przebudowa pomostu, czyszczenie
przystani
zalewu i przebudowa brzegu zalewu
wodnej –
stworzenie bazy

200 000

2017-2020

Poprawa infrastruktury

Ilość oświetlenia ulicznego

1 000 000

2017-2020
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Zagospodarowanie zalewu pod
potrzeby sportów wodnych.
Zwiększenie atrakcyjności

Gmina Pińczów

Długość przebudowanego
brzegu zalewu
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sportów
wodnych – etap
I
3.

Modernizacja
Parku
Mirowskiego

OSiR.

Przebudowa fontanny wraz z
zagospodarowaniem parku

Utworzenie nowej przestrzeni
4. Zagospodarowan
miejskiej służącej celom kulturowo –
ie placu przed
rozrywkowym, organizacji imprez
budynkiem PSCK
plenerowych. Plac składał się będzie
z tarasów pełniących funkcję
widowni i placu w którym
zamontowane będą wodotryski.
5.

Modernizacja
„Drukarni
Ariańskiej”

2015 - 2022

Remont pomieszczeń i utworzenie
„Punktu Informacji Turystycznej”.
Zagospodarowanie terenu przed
budynkiem

500 000

2015-2020

600 000

2015-2020

400 000

2017-2020

Poprawa estetyki historycznych
miejsc oraz wpływ na rozwój
estetyki

Utworzenie miejsca
przeznaczonego na małe
imprezy kulturowe- plenery,
imprezy okolicznościowe.
Miejsce rekreacji dla
mieszkańców

Poprawa estetyki miejsc
historycznych. Zwiększenie
ruchu turystycznego.
Możliwość tworzenia nowych
miejsc pracy

Gmina Pińczów

Ilość przebudowanych
fontann
Obszar zagospodarowanego
terenu parku (m2)

Gmina Pińczów

Gmina Pińczów

Wielkość
zagospodarowanego
terenu(m2)

Ilość wyremontowanych
pomieszczeń
Ilość utworzonych miejsc
pracy
Wielkość
zagospodarowanego
obszaru przed budynkiem
(m2)

6.

7.

8.

Przebudowa
fontanny w
Rynku Głównym

Przebudowa placu oraz fontanny

Remont kaplicy
Remont kaplicy, budowa dojścia do
Św. Anny wraz z
ul. J. Piłsudskiego oraz dojazdu do
zagospodarowan
ul. Leśnej w Pińczowie
iem terenu
Utworzenie bazy
sportów

Budowa pomostu na zalewie

600 000

1 000 000

300 000

2015-2020

2017-2022

2016-2020
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Poprawa estetyki historycznych
miejsc Pińczowa, jak również
miejsce rekreacji dla
mieszkańców

Gmina Pińczów

Poprawa wizerunku miasta
poprzez dbałość o estetykę
miejsc historycznych i jego
otoczenia

Gmina Pińczów

Poprawa i uatrakcyjnienie

Gmina Pińczów

Ilość przebudowanych
fontann
Wielkość przebudowanego
obszaru (m2)
Długość wybudowanego
dojścia (m)
Długość wybudowanego
dojazdu (m)
Ilość wybudowanych
mostów
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wodnych –
Pińczowskim, budowa mostów dla
budowa pomostu
wyciągu linowego
9.

10.

11.

Ukształtowanie
brzegu rzeki
Nidy

Zagospodarowanie terenu przy
brzegu rzeki na plażę, wykonanie
pomostu dla kajaków i slip-u droga
dojazdowa do plaży

Wymiana
Wymiana istniejącego oświetlenia na
istniejącego
oświetlenie typu LED na terenie
oświetlenia
całej Gminy
ulicznego na
przyjazne
środowisku typu
LED
Budowa ścieżki
rowerowej

Przewiduje się budowę ścieżki
rowerowej na terenie Gminy z
istniejącej infrastruktury małej
architektury

Modernizacja
Modernizacja torowiska kolejki
torów kolejki
wąskotorowej do granicy Gminy
wąskotorowej
Poprawa
Termomodernizacja, wymiana
13.
efektywności
źródeł ciepła, wymiana oświetlenia
energetycznej z
na energooszczędne OZE
wykorzystaniem
odnawialnych
źródeł energii w
sektorze
publicznym i
mieszkaniowym
w wybranych
jednostkach
oświatowych i
zdrowotnych
podległych
gminie Pińczów
12.

2015 - 2022
rekreacji na terenie Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Pińczowie

400 000

2017-2020

Ilość wybudowanych
pomostów

Utworzenia miejsca rekreacji
dla mieszkańców oraz turystów
odwiedzających Pińczów

Gmina Pińczów

Wielkość
zagospodarowanego terenu
(m2)
Ilość wykonanych
pomostów

4 000 000

2017-2021

Obecnie na terenie Gminy jest
stare oświetlenie nie
spełniające swojej funkcji.
Nowe oświetlenie będzie
przyjazne środowisku oraz
energooszczędne

Gmina Pińczów

Ilość wymienionego
oświetlenia

7 000 000

2017-2020

Obecnie na terenie Gminy nie
ma ścieżek rowerowych.
Poprawią one bezpieczeństwo
rowerzystów oraz uatrakcyjnią
walory turystyczne regionu

Gmina Pińczów

Długość wybudowanych
ścieżek rowerowych (m)

Rozwój bazy turystycznej

Gmina Pińczów

Długość wyremontowanych
torów (m)

Poprawa efektywności
energetycznej budynków,
ochrona środowiska

Gmina Pińczów

- ilość wymienionego
oświetlenia (szt.)

800 000
2 200 000

2017-2019
2017-2019
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- wielkość obiektów
poddanych
termomodernizacji (m2)
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wytwarzanie i
dystrybucja
energii
pochodzącej ze
źródeł
odnawialnych

Montaż paneli fotowoltaicznych i
kolektorów słonecznych w
budynkach mieszkańców

Monitoring
miasta

Montaż kamer w obrębi miasta wraz
z serwerownią

350 000

Przebudowa
dworca PKS
wraz
z miejscami
postojowymi

Remont budynku, dobudowa i
utwardzenie

2 000 000,00

Remont Kaplicy
Św. Anny oraz
zagospodarowan
ie terenu

Poprawa
dostępności do
świadczeń
zdrowotnych na
terenie powiatu
pińczowskiego
poprzez

2017-2020

Poprawa życia mieszkańców,
poprawa stanu środowiska

Gmina Pińczów

- ilość zamontowanych
kolektorów słonecznych
(szt.)
- ilość paneli
fotowoltaicznych (szt.)

2018-2022

2018-2020

Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców

Gmina Pińczów

Poprawa warunków życia
mieszkańców

Gmina Pińczów

- ilość kamer (szt.)

- pow. wyremontowanych
budynków (m2)
- ilość miejsc postojowych
(szt.)

Remont XVI w. Kaplicy
Renesansowej oraz
zagospodarowanie terenu

Trasa (droga)
Usunięcie starej powierzchni i
procesyjna
położenie nowej kostki granitowej z
wokół Kościoła
odwodnieniem i podjazdem dla
niepełnosprawnych
Remont ołtarzy
bocznych oraz
remont ołtarza
głównego

6 000 000

2015 - 2022

Remont zniszczonych ołtarzy

1.

Rozbudowa obiektów
szpitala o obiekty z
przeznaczeniem dla
laboratorium szpitalnego i
Ambulatorium Opieki
Specjalistycznej
2. Przebudowa struktury

4 000 000

2017-2021

Bardzo zły stan techniczny
obiektu zabytkowego.
Wymagający
natychmiastowego remontu.

400 000

2017-2021

Bardzo zły stan nawierzchni
drogi procesyjnej zagrażający
bezpieczeństwu mieszkańców

800 000

2017-2021

5 000 000

2016-2020
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Wielkość
Rzymskokatolicka
zagospodarowanego terenu
Parafia p.w. Św.
(m2)
Jana Ap. i Ew.

Rzymskokatolicka
Parafia p.w. Św.
Jana Ap. i Ew.

Wielkość zrewitalizowanej
powierzchni (m2)

Powierzchnia
Zadanie wpisuje się w
Parafia Rzymskowyremontowanych ołtarzy
rewitalizację, jest potrzebna by
katolicka pw.
uchronić zabytkowe ołtarze Zesłania Ducha Św. i
przed zniszczeniem.
Matki Boskiej
Bolesnej
Zadanie jest niezbędne dla
poprawy usług społecznych –
ochrony zdrowia dla
mieszkańców powiatu
pińczowskiego w tym miasta i
gminy Pińczów oraz
zwiększenia ich dostępności i

Powiat Pińczowski

Wielkość rozbudowanego
budynku szpitala (m2)
Ilość wymienionych
urządzeń i aparatury
medycznej
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doposażenie
medyczne i
technologiczno –
budowlane
Zakładu Opieki
Zdrowotnej w
Pińczowie

21.

Poprawa
efektywności
energetycznej
obiektów
użyteczności
publicznej
powiatu
pińczowskiego
poprzez
termomoderniza
cję i zwiększenie
poziomu
wykorzystania
energii
pochodzącej z
odnawialnych
źródeł energii

wewnętrznej szpitala celem
dostosowania do potrzeb i
zgodności z
obowiązującymi przepisami
3. Wymiana urządzeń i
instalacji technicznych
związanych z ich zużyciem
technicznym
4. Wymiana
zdekapitalizowanych
urządzeń i aparatury
medycznej celem
zapewnienia ciągłości
wysokospecjalistycznych
usług medycznych

1.

Wykonanie instalacji PV
oraz solarnej dla potrzeb
obiektów ZOZ,
LO,ZSZ,DPS, hali
widowiskowo – sportowa w
Pińczowie
2. Zakończenie procesu
termomodernizacji
struktury zewnętrznej
obiektów
DPS,ZSZ(budynek
warsztatowy) i ZOZ.

2015 - 2022

jakości. Obszar ochrony
zdrowia wymaga ciągłego
usprawniania, nowych
rozwiązań technicznych,
wsparcia nowoczesnym
wyposażeniem, zmian i
rozwoju obszaru leczenia w
kierunku zmian chorób
najczęściej pojawiających się w
społeczeństwie lokalnym.
Realizacja zadania pozytywnie
wpłynie na rozwój miasta i
gminy oraz ochronę zdrowia jej
mieszkańców. Dobre zmiany
również dodatnio wpłyną na
zwiększenie atrakcyjności
inwestycyjnej powiatu i gminy
Pińczów.
5 000 000

2016-2020

(projekt obejmuje
obiekty: ZOZ-u, ZSZ,
SOSW, LO, DPS, hali
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Zadanie jest niezbędne dla
Powiat Pińczowski
poprawy warunków realizacji
usług społecznych dla
społeczności lokalnej ,
mieszkańców powiatu
pińczowskiego w tym miasta i
gminy Pińczów oraz
zminimalizowania kosztów ich
wykonywania.
Termomodernizacja i instalacje
wykorzystujące odnawialne
źródła energii pozwolą na
zmniejszenie zużycia ciepła i
kosztów jego wytwarzani, jak
również będą miały pozytywny
wpływ na poprawę ochrony
środowiska. Inwestycja w
rozwój infrastruktury
społecznej pozytywnie wpłynie
na wizerunek miasta i gminy

Długość wykonanej
instalacji PV
Wielkość
termomodernizowanych
struktur zewnętrznych
budynków (m2)

GMINNY PROGRAM REWITALIACJI GMINY PIŃCZÓW
NA LATA
Pińczów, jak też na
zwiększenie jej atrakcyjności
inwestycyjnej.

widowiskowosportowej)

22.

23.

Podniesienie
jakości i
efektywności
kształcenia w
szkołach dla
których organem
prowadzącym
jest powiat
pińczowski
poprzez
modernizację,
doposażenie
dydaktyczne,
infrastrukturalne
Liceum
Ogólnokształcąc
ego oraz Zespołu
Szkół
Zawodowych

2015 - 2022

1. Modernizacja zespołu
warsztatowego obejmująca
kompleksową
termomodernizację wraz z
modernizacją wnętrza oraz
doposażeniem pracowni
zawodowych z
urządzeniami do nauki
zawodu
2. Modernizacja zaplecza
sportowego szkoły –
budowa wielofunkcyjnych
terenowych urządzeń
sportowych

Utworzenie
Park gier i zabaw umysłowych wraz
parku gier i
z urządzeniami
zabaw
umysłowych
przy hali
widowiskowo sportowej

3 000 000

2016-2020

Zadanie jest niezbędne do
realizacji ze względu na
niezadowalający stan
techniczny i wyposażenie
edukacyjne obiektu (zespołu
warsztatowego).

Powiat Pińczowski

Wielkość
zmodernizowanych ścian
(m2)
Ilość wielofunkcyjnych
terenowych urządzeń
sportowych

Planowane działania mają na
celu rozwój edukacji w
powiecie Pińczowskim w tym
w mieście i gminie Pińczów,
budowę nowych kierunków i
dostosowanie oferty do
lokalnego rynku pracy.
Potrzeba realizacji wynika z
konieczności zwiększenia
równych szans rozwoju –
kształcenia się młodzieży i
zapobieżenia migracji do szkół
poza obszar miasta i gminy, a
tym samym do zapobieżenia
zwiększeniu dominującej
populacji osób starszych oraz
zmniejszeniu atrakcyjności
inwestycyjnej gminy.
1 000 000

2019-2020
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Zadanie konieczne do realizacji Powiat Pińczowski
dla uatrakcyjnienia oferty w
obszarze kompleksu sportowo
– rekreacyjno –
wypoczynkowego który tworzą
Hala Widowiskowo- Sportowa,
Ośrodek Sportu i Rekreacji w

Ilość sprzętu sportowego
Zagospodarowana
powierzchnia (m2)
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2015 - 2022
Pińczowie, obiekty Aeroklubu
Pińczowskiego i klubu
wodniackiego KON-TIKI

Budowa miejsc Wykonanie nawierzchni utwardzonej
24. postojowych dla z instalacją kanalizacji deszczowej
obszar sportu i
oraz instalacji oświetleniowej dla
rekreacji
miejsc postojowych, ok 45-55 szt.
pomiędzy halą
widowiskowo –
sportową a
stadionem
sportowym

Ocieplenie ścian budynków,
25. Termomoderniza
ocieplenie stropów ostatniej
cja budynków
kondygnacji oraz wymiana okien na
mieszkalnych,
klatkach schodowych
wielorodzinnych
- osiedle
Podgórze
Ocieplenie ścian budynków,
26. Termomoderniza
ocieplenie stropów ostatniej
cja budynków
kondygnacji oraz wymiana okien na
mieszkalnych,
klatkach schodowych
wielorodzinnych
– osiedle
Grodzisko
27. Termomoderniza
cja budynku ul.
Nowy Świat 7

28.

Modernizacja i
remont ciągów
pieszo –
jezdnych ul. Bat.

Ocieplenie ścian budynku oraz
stropu ostatniej kondygnacji

Modernizacja i remont dojść i
dojazdów oraz parkingów do
budynków

400 000

4 000 000

2017-2018

2018-2022

Zadanie niezbędna dla
poprawy jakości świadczonych
usług z zakresu sportu i
rekreacji świadczonych przez
hale widowiskowo-sportowe
oraz OSiR. Jego realizacja
pozytywnie wpłynie na jakość
środowiska oraz wizerunek
miasta Pińczowa

Powiat Pińczowski

Ograniczenie efektu
cieplarnianego poprzez
zmniejszenie zużycia energii

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Pińczowie

- wielkość utwardzonej
nawierzchni (m2)
- długość kanalizacji
deszczowej (m)
- ilość instalacji
oświetleniowej (szt.)

Ilość wymienionych okien
Wielkość ocieplonych ścian
(m2)
Wielkość ocieplonych
stropów (m2)

5 000 000

2018-2022

Ograniczenie efektu
cieplarnianego poprzez
zmniejszenie zużycia energii

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Pińczowie

Ilość wymienionych okien
Wielkość ocieplonych ścian
(m2)
Wielkość ocieplonych
stropów (m2)

550 000

50 000

2018-2022

2018-2022
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Ograniczenie efektu
cieplarnianego poprzez
zmniejszenie zużycia energii

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Pińczowie

Zwiększenie funkcjonalności
struktury ruchu kołowego,
ruchu pieszego oraz

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Pińczowie

Wielkość ocieplonych ścian
(m2)
Wielkość ocieplonych
stropów (m2)
Długość zmodernizowanych
dojść,
Długość zmodernizowanych
dojazdów
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Chłopskich 2

29.

Modernizacja i
remont ciągów
pieszo –
jezdnych ul. Pl.
Wolności 6

2015 - 2022
przestrzeni publicznej

Modernizacja i remont dojść i
dojazdów oraz parkingów do
budynków

40 000

2018-2022

Zwiększenie funkcjonalności
struktury ruchu kołowego,
ruchu pieszego oraz
przestrzeni publicznej

Długość zmodernizowanych
parkingów
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Pińczowie

Długość zmodernizowanych
dojść,
Długość zmodernizowanych
dojazdów
Długość zmodernizowanych
parkingów

30.

Modernizacja i
remont ciągów
pieszo –
jezdnych ul.
Wesoła 4

Modernizacja i remont dojść i
dojazdów oraz parkingów do
budynków

60 000

2018-2022

Zwiększenie funkcjonalności
struktury ruchu kołowego,
ruchu pieszego oraz
przestrzeni publicznej

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Pińczowie

Długość zmodernizowanych
dojść,
Długość zmodernizowanych
dojazdów
Długość zmodernizowanych
parkingów

31.

Modernizacja i
remont ciągów
pieszo –
jezdnych ul. Pl.
Wolności 2

Modernizacja i remont dojść i
dojazdów oraz parkingów do
budynków

35 000

2018-2022

Zwiększenie funkcjonalności
struktury ruchu kołowego,
ruchu pieszego oraz
przestrzeni publicznej

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Pińczowie

Długość zmodernizowanych
dojść,
Długość zmodernizowanych
dojazdów
Długość zmodernizowanych
parkingów

32.

Modernizacja i
remont ciągów
pieszo –
jezdnych ul. 3
Maja 17

Modernizacja i remont dojść i
dojazdów oraz parkingów do
budynków

100 000

2017-2022

Zwiększenie funkcjonalności
struktury ruchu kołowego,
ruchu pieszego oraz
przestrzeni publicznej

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Pińczowie

Długość zmodernizowanych
dojść,
Długość zmodernizowanych
dojazdów
Długość zmodernizowanych
parkingów

33.

Modernizacja i
remont ciągów
pieszo –
jezdnych ul.
Armii Krajowej
11 i 13

Modernizacja i remont dojść i
dojazdów oraz parkingów do
budynków

200 000

2018-2022

Zwiększenie funkcjonalności
struktury ruchu kołowego,
ruchu pieszego oraz
przestrzeni publicznej

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Pińczowie

Długość zmodernizowanych
dojść,
Długość zmodernizowanych
dojazdów
Długość zmodernizowanych
parkingów
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Termomoderniza
cja budynku, ul.
3 Maja 17
Termomoderniza
cja budynku, ul.
Wesoła 4

Termomoderniza
cja budynku,
Armii Krajowej
17
Termomoderniza
cja budynku, ul
Armii Krajowej
15
Termomoderniza
cja budynku, ul.
Klasztorna 20

Termomoderniza
cja budynku, ul.
Nowy Świat 18
Termomoderniza
cja budynku, ul.
Nowy Świat 16

2015 - 2022

Ocieplenie ścian budynku

300 000

2017-2022

Ograniczenie efektu
cieplarnianego poprzez
zmniejszenie zużycia energii

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Pińczowie

Ocieplenie ścian budynku oraz
stropodachu

250 000

2018-2022

Ograniczenie efektu
cieplarnianego poprzez
zmniejszenie zużycia energii

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Pińczowie

Ograniczenie efektu
cieplarnianego poprzez
zmniejszenie zużycia energii

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Pińczowie

Ograniczenie efektu
cieplarnianego poprzez
zmniejszenie zużycia energii

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Pińczowie

Ograniczenie efektu
cieplarnianego poprzez
zmniejszenie zużycia energii

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Pińczowie

Ocieplenie ścian budynku oraz
stropodachu

Ocieplenie ścian budynku oraz
stropodachu

Ocieplenie ścian budynku oraz
stropodachu

350 000

350 000

90 000

2018-2022

2018-2022

2017-2022

Ocieplenie ścian budynku

150 000

2018-2022

Ograniczenie efektu
cieplarnianego poprzez
zmniejszenie zużycia energii

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Pińczowie

Ocieplenie ścian budynku

150 000

2018-2022

Ograniczenie efektu
cieplarnianego poprzez
zmniejszenie zużycia energii

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Pińczowie

550 000

2018-2022

Ograniczenie efektu
cieplarnianego poprzez
zmniejszenie zużycia energii

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Pińczowie

Termomoderniza
Ocieplenie ścian budynku oraz
cja budynku, ul.
stropodachu ostatniej kondygnacji
Nowy Świat 28
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Wielkość ocieplonych ścian
(m2)

Wielkość ocieplonych ścian
(m2)
Wielkość ocieplonych
stropodachów (m2)
Wielkość ocieplonych ścian
(m2)
Wielkość ocieplonych
stropodachów (m2)
Wielkość ocieplonych ścian
(m2)
Wielkość ocieplonych
stropodachów (m2)
Wielkość ocieplonych ścian
(m2)
Wielkość ocieplonych
stropodachów (m2)
Wielkość ocieplonych ścian
(m2)

Wielkość ocieplonych ścian
(m2)

Wielkość ocieplonych ścian
(m2)
Wielkość ocieplonych
stropodachów (m2)
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42.

43.

44.

45.

46.

47.

Termomoderniza
Ocieplenie ścian budynku oraz
cja budynku, ul.
stropodachu ostatniej kondygnacji
Nowy Świat 26

Termomoderniza
Ocieplenie ścian budynku oraz
cja budynku, ul.
stropodachu ostatniej kondygnacji
Nowy Świat 9

Remont,
Remont wraz z montażem platformy
przebudowa i
dźwigowej dla osób
adaptacja
niepełnosprawnych w ramach
pomieszczeń
dostosowania obiektu do zgodności
SZOZ Pińczów,
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
ul. Klasztorna 6
z dnia 26.06.2012
Rozbudowa,
Remont wraz z wykonaniem
docieplenie oraz
podjazdu dla osób
adaptacja
niepełnosprawnych oraz docieplenie
Ośrodka Zdrowia
budynku przychodni w ramach
w Kozubowie
dostosowania obiektu do zgodności
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 26.06.2012 r.
Remont,
Remont wraz z wykonaniem
przebudowa i
podjazdu dla osób
adaptacja
niepełnosprawnych oraz docieplenie
pomieszczeń
budynku przychodni w ramach
Ośrodka Zdrowia
dostosowania obiektu do zgodności
w Szarbkowie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 26.06.2012 r.
Remont budynku
Wykonanie platformy dźwigowej w
Przychodni Nr 2
budynku przychodni dla osób
w Pińczowie, ul.
niepełnosprawnych w ramach
7 Źródeł
dostosowania obiektu do zgodności

550 000

550 000

2018-2022

2018-2022

1 390 412,17

2016-2017

296 000

2017

111 000

2017

100 000

2017
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2015 - 2022
Ograniczenie efektu
cieplarnianego poprzez
zmniejszenie zużycia energii

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Pińczowie

Ograniczenie efektu
cieplarnianego poprzez
zmniejszenie zużycia energii

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Pińczowie

Wielkość ocieplonych ścian
(m2)
Wielkość ocieplonych
stropodachów (m2)
Wielkość ocieplonych ścian
(m2)
Wielkość ocieplonych
stropodachów (m2)

Ilość zamontowanych
Podniesienie standardu,
Samodzielny Zakład
platform
funkcjonalności i dostępności Opieki Zdrowotnej w
Wielkość
przychodni dla szerszej grupy
Pińczowie
wyremontowanego obiektu
pacjentów
(m2)

Wielkość
Podniesienie standardu,
Samodzielny Zakład
wyremontowanego obiektu
funkcjonalności i dostępności Opieki Zdrowotnej w
(m2)
przychodni dla szerszej grupy
Pińczowie
Długość podjazdu (m)
pacjentów

Wielkość
Podniesienie standardu,
Samodzielny Zakład
wyremontowanego obiektu
funkcjonalności i dostępności Opieki Zdrowotnej w
(m2)
przychodni dla szerszej grupy
Pińczowie
Długość podjazdu (m)
pacjentów

Podniesienie funkcjonalności Samodzielny Zakład
oraz likwidacja barier
Opieki Zdrowotnej w
architektonicznych przychodni
Pińczowie

Ilość zamontowanych
platform
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z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 26.06.2012
48.

49.

50.

51.

52.

Wymiana
sprzętu
stomatologiczne
go w Ośrodku
Zdrowia w
Gackach

Zakup używanego unitu
stomatologicznego

2016

140 000

2017

Przeprowadzono ekspertyzę
Zespół Placówek
budowlaną Sali gimnastycznej Oświatowych Szkoła
ze względu na pęknięcia ścian i
Podstawowa w
zalecano ankrowanie,
Gackach
ocieplenie budynku. Ocieplenie
budynku dydaktycznego i
uzupełnienie odpadającego
tynku - zalecenia nadzoru
budowlanego

60 000

2017

Przeprowadzono ekspertyzę
Zespół Placówek
budowlaną Sali gimnastycznej Oświatowych Szkoła
ze względu na pęknięcia ścian.
Podstawowa w
Między innymi zalecono
Gackach
odwodnienie terenu ze względu
na podłoże, które jest gipsowe
i tworzą się zjawiska kresowe

Ocieplenie dwóch budynków
wielorodzinnych styropianem.
Remont elewacji i obróbki
blacharskiej

400 000

2020

Oszczędność energii i
ograniczenie efektu
cieplarnianego. Poprawa
estetyki budynków

Zbicie starej wylewki betonowej,
położenie izolacji na płycie,
wykonanie zbrojenia, zalanie

50 000

2017-2018

Zapobieganie dalszej
degradacji w/w części
budynków. Poprawa estetyki

Odwodnienie i
Zerwanie trelinki, która jest
wyrównanie
nierówna z ubytkami, bez spadku na
terenu za
boki, także woda opadowa tworzy
budynkiem
kałuże, które siąkają pod
dydaktycznym i
fundamenty. Położenie kostki
salą
brukowej z odpowiednimi spadkami
gimnastyczną
ZPOSP w
Gackach

Remont schodów
w czterech
budynkach

dla osób niepełnosprawnych

40 000

Termomoderniza
Ankrowanie, ocieplanie ścian i dachu
cja budynku
Sali gimnastycznej oraz ocieplenie
dydaktycznego i
ścian budynku dydaktycznego
sali
gimnastycznej

Termomoderniza
cja budynków
wielorodzinnych

2015 - 2022
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Podniesienie standardu
świadczenia usług
stomatologicznych

Samodzielny Zakład
Opieki Zdrowotnej w
Pińczowie

Ilość zakupionych sprzętów
stomatologicznych

Wielkość ocieplonych ścian
(m2)

Wielkość odwodnionego
terenu (m2)

Ilość ocieplonych budynków
Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Trio” Wielkość wyremontowanej
elewacji (m2)

Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Ilość wyremontowanych
klatek schodowych
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wielorodzinnych

53.

Mini plac zabaw

betonami (razem 7 szt.)

Montaż huśtawki podwójnej i
karuzeli tarczowej z siedziskami

2015 - 2022
osiedla i wzrost komfortu życia
mieszkańców

6 000

2018

„Podzamcze”

Wygoda dla rodziców i dla
Spółdzielnia
dzieci. Integracja mieszkańców Mieszkaniowa „Trio”

Ilość zamontowanych
huśtawek
Ilość zamontowanych
karuzeli

54.

55.

56.

57.

Ocieplenie
Ocieplenie stropów wełną mineralną
stropów
w trzech budynkach
budynków
wielorodzinnych. Powierzchnia
wielorodzinnych
ocieplenia 600m2 x 3 = 1800 m2
Budowa
Wykonanie projektu zadaszeń.
zadaszenia nad
Wykonanie konstrukcji metalowej.
balkonami
Montaż daszków. Ilość balkonów 20
ostatniej
szt.
kondygnacji w
czterech
budynkach
wielorodzinnych
Wykonanie
Demontaż starej blachy, częściowa
poszycia
wymiana starej konstrukcji
dachowego z
drewnianych, wykonanie izolacji,
blachy
montaż nowej blachy. Razem 1600
trapezowej,
m2
powlekanej na
czterech
budynkach
wielorodzinnych
Ogrodzenie
działki

Budowa bramy wjazdowej , furtki,
ogrodzenia

120 000

2018

Oszczędność energii cieplnej

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Podzamcze”

60 000

2018

Poprawa komfortu życia
mieszkańców. Zabezpieczenie
przed zalewaniem niższych
kondygnacji

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Podzamcze”

500 000

2020

Zabezpieczenie budynków
przed degradacją. Poprawa
estetyki budynków. Poprawa
komfortu życia mieszkańców

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Podzamcze”

Bezpieczeństwo, estetyka,
oszczędność

Wspólnota
mieszkaniowa

12 000

2018-2018

Wielkość ocieplonych
stropów (m2)
Ilość budynków w których
ocieplono strop
Ilość zamontowanych
daszków

Wielkość wykonanego
poszycia (m2)

- ilość bram wjazdowych
(szt.)
- ilość furtek (szt.)
- wielkość ogrodzenia (m)
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58.

Termomoderniza
cja

Ocieplenie bloku mieszkalnego

59.

Budowa
kotłowni
gazowej

Adaptacja pomieszczenia, zakup
kotłów gazowych, realizacja,
wykonanie robót

Wymiana
Usunięcie starej instalacji, montaż
60. instalacji Wodno
nowej instalacji
- kanalizacyjnej
61.

62.

63.

Rewitalizacja
stacji kolejki
wąskotorowej,
remont torów
kolejki
wąskotorowej

Rozbudowa i przebudowa torowiska
na bazie elementów infrastruktury
która będzie rozebrana, bądź
została rozebrana

Utworzenie
- roboty budowlane w obrębie młyna
centrum usług
- budowa ogrodzenia
wspólnych
- budowa parkingu
leczenia raka i
- wyposażenie
bólu na bazie
obiektu
przemysłowego
zabytkowego
młyna
„Amerykanka” w
Pińczowie

Przebudowa z
Zakres przebudowy i nadbudowy
nadbudową
obejmuje budynek biurowy i część
kompleksu
budynku usługowego wchodzącego
budynków
w skład kompleksu budynków
Miejskiego
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Ośrodka Sportu
Rekreacji. Zakres obejmował będzie
i Rekreacji w
ocieplenie ścian budynku,
Pińczowie
wykonanie nadbudowy części
budynku usługowego
jednokondygnacyjnego o dwie

120 000

60 000

40 000

20 000

2018-2018

2018-2018

2018-2018

2017-2022

19 365 910

2018-2020

13 191 750,00

2017-2019
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2015 - 2022
Ekonomia, oszczędności

Wspólnota
mieszkaniowa

Ochrona środowiska,
niezależność, ekonomia

Wspólnota
mieszkaniowa

Zły stan techniczny instalacji

Wspólnota
Mieszkaniowa

Możliwość powstania
infrastruktury dającej
podstawy do utworzenia
działalności gospodarczej na
terenie stacji

Prezes Fundacji
Zwrotnica

Centrum stanie się wizytówką Inwestor Prywatny
Gminy co wpłynie na jej
promocję w kraju jak i poza
jego granicami. Budowa
Centrum przyniesie również
pozytywny wpływ na spadek
bezrobocia ponieważ zostaną
utworzone nowe miejsca
pracy.

- wielkość ocieplonego
budynku (m2)
- ilość kotłów gazowych
(szt.)

- wielkość wymienionej
kanalizacji (m)
- wielkość
rozbudowanego/przebudow
anego torowiska (m)

Ilość zrewitalizowanych
budynków

Wielkość ocieplonych ścian
Zarówno na terenie gminy
Inwestor prywatny
(m2)
Pińczów jak i powiatu
Ilość nadbudowanych pięter
pińczowskiego nie ma obiektu,
budynku
który posiada odpowiednie
warunki do kształcenia na
Wielkość ocieplonego
poziomie przedszkolnym,
stropodachu (m2)
podstawowym, gimnazjalnym i
Ilość wybudowanych ramp
ponadgimnazjalnym dzieci i
dla niepełnosprawnych
młodzieży niepełnosprawnej.

GMINNY PROGRAM REWITALIACJI GMINY PIŃCZÓW
NA LATA
kondygnacje, a budynku biurowego
dwukondygnacyjnego o jedną
kondygnację, przebudowę i
ocieplenie stropodachu, przebudowę
schodów zewnętrznych, budowę
rampy dla niepełnosprawnych,
budowa szybu windowego,
wbudowanie klatki schodowej,
przebudowę zespołu
administracyjnego na parterze,
przebudowę wszystkich zespołów
sanitarnych
64.

Remont
nawierzchni
ulicznej /
asfaltowej na
ulicy
Piastowskiej
wraz z
chodnikiem

Zamiana nawierzchni asfaltowej,
budowa nawierzchni ulicznej,
zmiana chodnika na kostkę

Budowa drogi na Budowa drogi, położenie asfaltu na
65. ulicy Ogrodowej odcinku ok. 100 m. Jest to odcinek
w Pińczowie,
drogi wjazdowej pod górę, stromy.
wraz ze
Budowa chodnika lub schodów (z
schodami (lub
kostki lub innego trwałego
chodnikiem)
materiału)
Remont ulicy
Wymiana nawierzchni asfaltowej,
66. Królowej Jadwigi wymiana chodnika z płyt na kostkę,
w Pińczowie
budowa parkingu, wstawienie
wraz z
przejścia dla pieszych
chodnikiem oraz
parking

2015 - 2022

Również na terenie
województwa świętokrzyskiego
jest niewiele miejsc rozwoju
dla dzieci i młodzieży z
dysfunkcjami ruchu oraz
podstawowymi deficytami
rozwojowymi. Liczba miejsc nie
zaspokaja potrzeb tej grupy
beneficjentów

350 000

250 000

600 000

2018-2019

2018-2019

2018-2019
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Ilość szybów windowych
Wielkość przebudowanych
pomieszczeń (m2)

Ulica jest bardzo zniszczona,
liczne łaty, dziury,
nieestetyczny wygląd. chodniki
z płyt nierówne, dziurawe,
liczne ubytki. Poprawa
bezpieczeństwa mieszkańców

Sylwia Puchała

Droga dojazdowa jest tylko
utwardzona, nie ma pobocza.
Inwestycja polepszy komfort
życia mieszkańców, oraz
bezpieczeństwo.

Sylwia Puchała

Chodnik wymaga remontu,
liczne wzniesienia, dziury,
nierówny, ulice z licznymi
dziurami, nieestetycznie
wygląda, parking nierówny,
brak wyznaczonych miejsc
parkingowych. Remont tej
ulicy poprawi komfort i
bezpieczeństwo mieszkańców.

- wielkość wyremontowanej
drogi (m)
- wielkość chodnika z kostki
brukowej (m)

- wielkość wyremontowanej
drogi (m)
- wielkość utworzonego
pobocza (m)

wielkość wyremontowanej
drogi (m)
- wielkość chodnika z kostki
brukowej (m)
Sylwia Puchała

- pow. Parkingu (m2)
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67.

68.

Remont
wymiana
nawierzchni
asfaltowej na
ulicy H. Kołłątaja
w Pińczowie
wraz z
chodnikiem i
parkingiem

Zmiana nawierzchni asfaltowej,
budowa nawierzchni ulicznej,
wymiana chodnika, budowa
parkingu

Budowa boisk
Budowa boisk o nawierzchni
wielopoliuretanowej lub sztucznej trawy.
funkcyjnych
ogólnodostępnych przy
Zespole Szkół Nr
1 w Pińczowie

400 000

600 000

2019-2020

2018-2019

2015 - 2022
Ulica jest bardzo zniszczona,
liczne łaty, dziury,
nieestetyczny wygląd. chodniki
z płyt nierówne, dziurawe,
liczne ubytki. Parking jest ale
zniszczony. Poprawa
bezpieczeństwa mieszkańców
Poprawa warunków życia
mieszkańców, stworzenie
miejsca rekreacji

wielkość wyremontowanej
drogi (m)
Sylwia Puchała

Gmina Pińczów

- wielkość chodnika z kostki
brukowej

- powierzchnia
wybudowanych boisk

8.4.2 Zadania społeczne

ZADANIA SPOŁECZNE GMINY PIŃCZÓW DO REALIZACJI W LATACH 2015-2022
NUMER
TYTUŁ
ZADANIA PRZEDSIĘWZIĘ ORGANIZATOR PARTNERZY
CIA
/REALIZATOR
SPOŁECZNEGO

Nr 1

Profesjonali
Miejsko Gminny
zacja
Ośrodek
Ośrodka
Pomocy

ADRESACI /
BENEFICJENCI
SPOŁECZNI

Pracownicy
socjalni,
beneficjenci

SZACUNKOWY PRZEWIDY UZASADNIENIE
KOSZTORYS
WANY
WYBORU TEGO
CELE DO OSIĄGNIĘCIA
ZAKRES RZECZOWY
HARMON
ZADANIA DO
DO ZAKRESU OGRAM
REALIZACJI
WRAZ Z OPISEM PROJEKTU RZECZOWEGO
REALIZACJI W RAMACH „GPR
PROJEKTU GMINY PIŃCZÓW
NA LATA 20152022”
Wdrażanie
usprawnień
organizacyjnych
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Projekt zgodny z
założeniami Osi
priorytetowej II –

359 865,00

20162018

ZGŁASZAJĄCY
ZADANIE

Poprawa jakości Miejsko Gminny
życia
Ośrodek Pomocy
Społecznej w
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ZADANIA SPOŁECZNE GMINY PIŃCZÓW DO REALIZACJI W LATACH 2015-2022
NUMER
TYTUŁ
ZADANIA PRZEDSIĘWZIĘ ORGANIZATOR PARTNERZY
CIA
/REALIZATOR
SPOŁECZNEGO

Pomocy
Społecznej w
Społecznej
Pińczowie
w Pińczowie

Nr 2

Nr 3

Koncert
Pińczowskie
walentynko
Samorządowe
wy
Centrum
Kultury

Otwarty
Turniej
Tańca

Pińczowskie
Samorządowe
Centrum
Kultury

ADRESACI /
BENEFICJENCI
SPOŁECZNI

SZACUNKOWY PRZEWIDY UZASADNIENIE
KOSZTORYS
WANY
WYBORU TEGO
CELE DO OSIĄGNIĘCIA
ZAKRES RZECZOWY
HARMON
ZADANIA DO
DO ZAKRESU OGRAM
REALIZACJI
WRAZ Z OPISEM PROJEKTU RZECZOWEGO
REALIZACJI W RAMACH „GPR
PROJEKTU GMINY PIŃCZÓW
NA LATA 20152022”

ośrodka Pomocy
polegających na
Społecznej w
oddzieleniu pracy
Pińczowie
administracyjnej od
pracy socjalnej oraz
usług socjalnych –
poprawa obsługi
klienta
Gmina Mieszkańcy Gminy Wzmocnienie więzi
Pińczów
Pińczów
społecznych,
organizacja czasu
wolnego dzieci i
młodzieży

„Efektywne polityki
publiczne dla rynku
pracy, Gospodarki i
edukacji

Organizacja i
przeprowadzenie
koncertu

Gmina Mieszkańcy Gminy Wzmocnienie więzi Organizacja i
Pińczów
Pińczów
społecznych,
przeprowadzenie
organizacja czasu turnieju tanecznego
wolnego dzieci i
młodzieży
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ZGŁASZAJĄCY
ZADANIE

Pińczowie

15 000

20172022

Wzmocnienie
Gmina Pińczów
więzi
społecznych,
utożsamianie się
mieszkańców z
miejscem
zamieszkania

10 000

20172022

Wzmocnienie
Gmina Pińczów
więzi
społecznych,
utożsamianie się
mieszkańców z
miejscem
zamieszkania
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ZADANIA SPOŁECZNE GMINY PIŃCZÓW DO REALIZACJI W LATACH 2015-2022
NUMER
TYTUŁ
ZADANIA PRZEDSIĘWZIĘ ORGANIZATOR PARTNERZY
CIA
/REALIZATOR
SPOŁECZNEGO

Nr 4

Przegląd
wokalny

Nr 5

Dni
Ponidzia

Nr 6

Dożynki
Gminne

ADRESACI /
BENEFICJENCI
SPOŁECZNI

SZACUNKOWY PRZEWIDY UZASADNIENIE
KOSZTORYS
WANY
WYBORU TEGO
CELE DO OSIĄGNIĘCIA
ZAKRES RZECZOWY
HARMON
ZADANIA DO
DO ZAKRESU OGRAM
REALIZACJI
WRAZ Z OPISEM PROJEKTU RZECZOWEGO
REALIZACJI W RAMACH „GPR
PROJEKTU GMINY PIŃCZÓW
NA LATA 20152022”

Pińczowskie
Samorządowe
Centrum
Kultury

Gmina Mieszkańcy Gminy Wzmocnienie więzi
Pińczów
Pińczów
społecznych,
organizacja czasu
wolnego dzieci i
młodzieży

Pińczowskie
Samorządowe
Centrum
Kultury

Pińczowskie
Samorządowe
Centrum
Kultury

3 000

20172022

Wzmocnienie
Gmina Pińczów
więzi
społecznych,
utożsamianie się
mieszkańców z
miejscem
zamieszkania

Gmina Mieszkańcy Gminy Wzmocnienie więzi
Organizacja i
Pińczów
Pińczów
społecznych,
przeprowadzenie imprezy
organizacja czasu
Dni Ponidzia
wolnego,

100 000

20172022

Wzmocnienie
Gmina Pińczów
więzi
społecznych,
utożsamianie się
mieszkańców z
miejscem
zamieszkania

Gmina Mieszkańcy Gminy Wzmocnienie więzi
Organizacja i
Pińczów
Pińczów
społecznych,
przeprowadzenie imprezy
organizacja czasu
Dożynkowej
wolnego,

30 000

20172022

Wzmocnienie
Gmina Pińczów
więzi
społecznych,
utożsamianie się
mieszkańców z
miejscem
zamieszkania
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Organizacja i
przeprowadzenie
przeglądu wokalnego

ZGŁASZAJĄCY
ZADANIE
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ZADANIA SPOŁECZNE GMINY PIŃCZÓW DO REALIZACJI W LATACH 2015-2022
NUMER
TYTUŁ
ZADANIA PRZEDSIĘWZIĘ ORGANIZATOR PARTNERZY
CIA
/REALIZATOR
SPOŁECZNEGO

Nr 7

Nr 8

Zaduszki
Jazzowe

Sylwester
pod
Gwiazdami

ADRESACI /
BENEFICJENCI
SPOŁECZNI

SZACUNKOWY PRZEWIDY UZASADNIENIE
KOSZTORYS
WANY
WYBORU TEGO
CELE DO OSIĄGNIĘCIA
ZAKRES RZECZOWY
HARMON
ZADANIA DO
DO ZAKRESU OGRAM
REALIZACJI
WRAZ Z OPISEM PROJEKTU RZECZOWEGO
REALIZACJI W RAMACH „GPR
PROJEKTU GMINY PIŃCZÓW
NA LATA 20152022”

Pińczowskie
Samorządowe
Centrum
Kultury

Gmina Mieszkańcy Gminy Wzmocnienie więzi
Pińczów
Pińczów
społecznych,
organizacja czasu
wolnego,

Pińczowskie
Samorządowe
Centrum
Kultury

Gmina Mieszkańcy Gminy Wzmocnienie więzi
Pińczów
Pińczów
społecznych,
organizacja czasu
wolnego,
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Organizacja i
przeprowadzenie
Zaduszek Jazzowych

ZGŁASZAJĄCY
ZADANIE

35 000

20172022

Wzmocnienie
Gmina Pińczów
więzi
społecznych,
utożsamianie się
mieszkańców z
miejscem
zamieszkania

15 000

20172022

Wzmocnienie
Gmina Pińczów
więzi
społecznych,
utożsamianie się
mieszkańców z
miejscem
zamieszkania
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Powyższe działania przyniosą trwałe efekty dla mieszkańców gminy w postaci
podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu, a co za tym idzie zwiększenie poziomu
korzyści gospodarczych gminy. Działania prowadzić powinny do wzrostu aktywności
gospodarczej i społecznej partnerów regionalnych oraz generować docelowo zwiększenie
zatrudnienia w regionie, co wpłynie korzystnie także na zniwelowanie różnic w rozwoju
społeczno – gospodarczym pomiędzy regionami i w ramach regionów.
Oddziaływanie na środowisko planowanych inwestycji.
Na podstawie art.47 i 49 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz.353 z późn. zm.) istnieje
potrzeba przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przesłanką
obowiązkowo kwalifikującą do takiej oceny jest stwierdzenie, iż w efekcie realizacji kilku
wymienionych przedsięwzięć, może wystąpić znaczące negatywne oddziaływanie na
środowisko w tym na obszary Natura 2000 (art.46 pkt 3 i art. 47 w/w ustawy). Decyzję o
przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wydaje Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.
Inwestycje polegające na przygotowaniu i prowadzeniu zaplanowanych prac w budynkach
powinny w szczególności uwzględniać ochronę ptaków i nietoperzy gniazdujących
ścianach budynków. Uwzględnienie miejsca bytowania ptaków i nietoperzy podczas
remontów budynków jest konieczne ze względu na przepisy prawa polskiego i
wspólnotowego. W związku z powyższym na zarządcach budynków spoczywa
odpowiedzialność
za
prowadzenie
prac
remontowo-budowlanych
i
termomodernizacyjnych budynków we właściwym terminie dostosowanym do okresów
lęgowych dla danych gatunków, bezpiecznych dla gniazdujących w budynkach. Po
zakończeniu prac, w budynkach w których gniazdowały ptaki lub nietoperze, Wykonawca
zobowiązany jest do stworzenia zastępczych schronień dla ptaków i nietoperzy, tak aby
liczba siedlisk nie została uszczuplona. W przypadku konieczności ingerencji w
środowisko flory i fauny objętej ochroną zostanie złożony wniosek o uzyskanie
stosownego pozwolenia w trybie art.56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2016r. poz.2134).
W obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji znajdują się następujące formy
ochrony przyrody zdefiniowane w art. 6 ust.1 w/w ustawy:
Nadnidziański Park Krajobrazowy –Uchwała Nr XLIX/874/14 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Nadnidziańskiego
Parku Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3148 z dn. 25.11.2014 r.);
Dolina Nidy - Obszar specjalnej ochrony ptaków, wyznaczony Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 12.01.2011 r. (Dz.U. Nr 25 poz. 133), zm. Obwieszczeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. o sprostowaniu błędu (Dz. U. Nr 67, poz. 358).
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 25 kwietnia
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina
Nidy PLB260001 (Dz.Urz. Woj. Święt. z 2014 r. poz. 1477 z dn. 05.05.2014 r.) i
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 24 listopada
2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Dolina Nidy PLB260001 (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2014 r. poz. 3296 z
dn. 04.12.2014 r.);
Nadnidziański Obszar Chronionego Krajobrazu - Rozporządzenie Nr 335/2001 Wojewody
Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 108 poz. 1271), Uchwała Nr XLIX/882/14
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie
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Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj.Święt. poz. 3156 z dnia
25.11.2014 r.)
Ostoja Nidziańska - Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Decyzja Wykonawcza Komisji
(UE) 2016/2334 z dnia 09.12.2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego
wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny
region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8191), (Dz. U. UE L
2016.353/324 z dn. 23.12.2016 r.) Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielcach z dnia 11 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nidziańska
PLH260003 (Dz.Urz.Woj.Święt. poz. 575 z dn. 12.02.2016 r.)
Zaplanowane w niniejszym dokumencie inwestycje będą realizowane poza siedliskami nie
będą ingerować i znacząco negatywnie oddziaływać na w/w obszary chronione w tym na
obszary należące do sieci Natura 2000, nie będą wpływać na ich integralność i przedmiot
ochrony.
Jeżeli dla zaplanowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji przedsięwzięć
inwestycyjnych każdorazowo przy opracowywaniu projektów konkretnych inwestycji,
zaistnieje konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko lub obszar Natura 2000, organ odpowiedzialny za realizację zadania,
podejmie odpowiednie kroki administracyjne.

ROZDZIAŁ IX

RAMY FINANSOWE GMINNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI GMINY PIŃCZÓW

Wyprowadzenie obszarów zdegradowanych w gminie Pińczów z sytuacji kryzysowej jest
procesem długotrwałym i wymagającym znacznych nakładów finansowych na realizację
poszczególnych projektów. Gmina Pińczów planuje wykonanie wyszczególnionych w
dokumencie inwestycji w oparciu m.in. o zewnętrzne środki finansowe (stawiając nacisk
na bezzwrotne dotacje), jak również o środki własne. W chwili zakończenia prac nad
niniejszym dokumentem Polska znajduje się w okresie przejściowym, w którym środki z
perspektywy budżetowej na lata 2014 – 2020 nie zostały jeszcze uruchomione. W
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020
duży potencjał niesie ze sobą perspektywiczne zaangażowanie w rewitalizację innych
partnerów, angażując tym samym dodatkowy kapitał i rozkładając ciężar finansowy
rewitalizacji na różne podmioty.
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Do głównych źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych należą przede
wszystkim:
• środki własne podmiotów realizujących inwestycje,
• bezzwrotne dotacje z funduszy europejskich,
• zwrotne instrumenty finansowania, jak np. inicjatywa JESSICA,
• dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
• dotacje i pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska,
• kredyty i pożyczki komercyjne.
Finansowanie działań w ramach Narodowego Planu Rewitalizacji będzie pochodzić
z następujących źródeł, dedykowanych w całości lub częściowo celom rewitalizacji:
a) Publicznych
i

wspólnotowych

Inwestycyjnych:

EFRR,

EFS

i

(Europejskich
Funduszu

Funduszy

Spójności,

w

Strukturalnych

ramach

programów

regionalnych i krajowych, w tym także sukcesywne zasilanie środkami pochodzącymi
ze spłaty pożyczek udzielonych w ramach instrumentu Jessica).
Przyjmując, że na wsparcie rewitalizacji zostanie przeznaczona część środków w ramach
określonych

priorytetów

inwestycyjnych

(w

zależności

od

charakteru

priorytetu),

szacunkowo w poszczególnych obszarach wsparcia na NPR zostaną wydatkowane kwoty:


technologie

informacyjno-komunikacyjne

(wsparcie

jako

element

szerszych

przedsięwzięć na rewitalizowanych obszarach) – ok. 200 mln EUR,


gospodarka niskoemisyjna – ok. 1,7 mld EUR,



środowisko i kultura – ok. 600 mln EUR,



transport – ok. 300 mln EUR,



rynek pracy i przedsiębiorczość – ok. 2mld EUR,



włączenie społeczne, w tym dostęp do usług publicznych– ok. 2 mld EUR,



edukacja – ok. 200 mln EUR.

Powyższe kwoty mają charakter indykatywny, biorąc pod uwagę fakt, iż negocjacje
programów krajowych i regionalnych nie zakończyły się. Niemniej jednak, zsumowanie
powyższych szacunków przewyższa kwotę 25 mld zł.
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b) Publicznych krajowych – istniejących instrumentów i źródeł (poprzez terytorialne
profilowanie - ukierunkowywanie na obszary zdegradowane istniejących instrumentów
różnych polityk dotyczących m.in. wykluczenia społecznego, edukacji, infrastruktury,
środowiska, kultury, zabytków, mieszkalnictwa itd.) oraz sukcesywnie tworzonych
nowych (w tym obejmujących instrumenty inżynierii finansowej). Wolumen środków
i identyfikacja źródeł określane będą w ramach prac i uzgodnień międzyresortowych
indywidualnie dla poszczególnych instrumentów.
c) Prywatnych,

m.in. poprzez tworzenie zachęt do inwestowania na obszarach

zdegradowanych oraz poprzez upowszechnianie formuły PPP.
Dla

zwiększania

skali

działań

rewitalizacyjnych

rozbudowywana

będzie

oferta

instrumentów finansowych (zwrotnych). Dlatego w projektowaniu zasad instrumentów
zwrotnych w nowej perspektywie budżetowej będzie kładziony akcent na możliwość
szerokiego zastosowania ich na rzecz działań rewitalizacyjnych.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) stanowi szczególną formę pozyskiwania środków
publicznych. Istnieje szereg jego definicji, zarówno na szczeblu Unii Europejskiej, jak
i w poszczególnych państwach, w których się je wdraża. Ich mnogość wskazuje na
elastyczność tej metody oraz możliwość dopasowania jej do konkretnych okoliczności.
W bardzo szerokim ujęciu PPP oznacza długoterminową współpracę sektora publicznego
i prywatnego przy realizacji usług dla społeczeństwa. Dzięki tej kooperacji możliwe jest
tworzenie nowej infrastruktury, jak i modernizowanie już istniejącej oraz uzyskiwanie w
ten sposób wyższego standardu świadczonych usług. Współpraca ta opiera się na
założeniu, że każda ze stron umowy jest w stanie wywiązywać się ze swoich zadań
sprawniej niż druga strona. W ten sposób partnerzy wzajemnie się uzupełniają, a każdy z
nich czerpie z przedsięwzięcia własne korzyści – proporcjonalne do swojego wkładu.
Wszystkie korzyści dla interesu publicznego, wynikające z PPP, mają źródło w wyższej
efektywności działań podejmowanych z udziałem partnera prywatnego niż ma to miejsce
w przypadku tych realizowanych samodzielnie przez podmiot publiczny.
Na pozytywne przejawy jego stosowania uwagę zwróciła również Komisja
Europejska (KE).

W swoich wytycznych dla PPP wymienia między innymi takie korzyści jak:


realizację projektów w sytuacji ograniczonej dostępności kapitału publicznego –
obarczenie

sektora

prywatnego

odpowiedzialnością

za

projekt

i

budowę,

w połączeniu z płatnościami za dostarczanie usług stanowi istotną zachętę dla
sektora prywatnego;
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wdrażanie

projektów
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ograniczenie

ewentualnych

opóźnień

spowodowanych brakiem środków publicznych;


zmniejszanie kosztów całkowitych – w zależności od rodzaju zastosowanego
modelu

PPP

oszczędności

mogą

sięgać

nawet

15-17%

w

porównaniu

z

tradycyjnymi modelami finansowania inwestycji;


przenoszenie ryzyka na stronę, która lepiej potrafi sobie z nim poradzić;



lepsza jakość świadczonych usług – wynika to między innymi ze skuteczniejszej
integracji usług z aktywami towarzyszącymi, oszczędnościami skali, innowacjami
w

wykonywaniu

usług,

realizacji

kar i

zachęt

uwzględnionych

w

umowie

partnerstwa;


polepszenie stanu infrastruktury;



generowanie dodatkowych przychodów – sektor prywatny może generować
dochody, na przykład poprzez rozporządzanie nadwyżkami aktywów, czy też
wykorzystanie

innych

zdolności,

co

ogranicza

konieczność

korzystania

z publicznych subwencji;


zwiększenie zarządu publicznego nad świadczonymi usługami – administracja
rządowa

pełni

funkcje

monitorowania

i

planowania,

zamiast

codziennego

zarządzania usługami.
W dobie kryzysu gospodarczego Partnerstwo Publiczno-Prywatne staje się często
rozpatrywaną opcją realizacji przez podmiot publiczny jego zadań. Władza publiczna musi
liczyć się bowiem z silniejszymi ograniczeniami budżetowymi. Z kolei partnerzy prywatni
odczuwają większe wahania lub nawet zahamowanie popytu i mają utrudniony dostęp do
źródeł finansowania. Gdy zostanie zastosowane partnerstwo podmiot publiczny zdobywa
kapitał oraz zdolność efektywniejszego pełnienia swoich funkcji. Dla prywatnego
inwestora PPP stanowi zabezpieczenie i pewność kontynuacji działalności.

Bariery wykorzystania PPP w rewitalizacji obszarów wiejskich
PPP jako metoda finansowania projektów w ramach przestrzeni gminnej stosowane jest
na szeroką skalę w państwach Unii Europejskiej. Niejednokrotnie dotyczy ono całych
gmin, dzielnic, prac konserwatorskich, tworzenia i odnawiania przestrzeni publicznej.
Mimo znacznych korzyści płynących z wykorzystania tej formuły, należy mieć na uwadze,
iż nie stanowi ona panaceum na wszelkie problemy i niesie ze sobą ryzyko. Istnieje wiele
klasyfikacji ryzyk w ramach PPP. W ustawodawstwie polskim określone one zostały na
podstawie rozporządzenia ministerialnego:
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ryzyka związane z budową – powodujące zmiany kosztów i terminów realizacji
inwestycji, a w szczególności: opóźnienia zakończenia robót budowlanych,
niezgodności z ustalonymi standardami, wzrost kosztów, nieścisłości w procedurze
wyboru partnera prywatnego, nieadekwatne do przedsięwzięcia dokumentacje
projektowe, wystąpienie wad fizycznych lub prawnych zmniejszających wartość
lub użyteczność inwestycji;



ryzyko dostępności – wpływające na ilość, jakość lub sposób dostarczanych usług,
oprócz niemożliwości wykonania określonej w kontrakcie ilości usług, może ono
dotyczyć również wzrostu ich kosztów, nieodpowiednich kwalifikacji pracowników,
występowania

zmian

technologicznych,

braku

zgodności

z

normami

bezpieczeństwa
i standardami branżowymi;


ryzyka związane z popytem – uzależnione od popytu na dane usługi, wywołane
konkurencją, cyklicznością popytu, zmianami cen, stosowaniem przestarzałych
technologii, nowymi trendami rynkowymi;



ryzyka

związane

z

przygotowaniem

przedsięwzięcia

–

głównie

związane

z dostępnością informacji niezbędnych w procesie planowania, wprowadzaniem
zmian do specyfikacji i sposobem przebiegu przetargu oraz ryzyko rezygnacji
partnera;


ryzyka rynkowe związane z dostępnością nakładów na realizacje przedsięwzięcia –
powiązane

z

pozyskiwaniem nakładów

o

określonej

jakości

i

ilości

oraz

w określonym terminie, zmianami cen, logistyką, pojawieniem się konkurencji
i fluktuacjami na rynku pracy;


ryzyko o charakterze politycznym;



ryzyko o charakterze legislacyjnym – możliwość zmian w przepisach prawnych
mających wpływ na współpracę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;



ryzyko makroekonomiczne – dotyczy ono takich zjawisk jak inflacja, zmiany
wysokości stóp procentowych, kursów walutowych, zmiany demograficzne i tempo
wzrostu gospodarczego;



ryzyko regulacyjne – dotyczy ewentualnych zmian w systemach opłat, mających
wpływ na koszty realizacji przedsięwzięcia i prawa poszczególnych stron;



ryzyka związane z przychodami z przedsięwzięcia – dotyczą uzyskiwanych
w ramach przedsięwzięcia wynagrodzeń, mechanizmów cenowych i poboru opłat;



ryzyko związane z wystąpieniem siły wyższej;
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ryzyka związane z rozstrzyganiem sporów – dotyczą sposobu rozstrzygania
sporów powstałych na tle realizacji umowy;



ryzyka związane ze stanem środowiska naturalnego – gdy konieczne jest
podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przed rozpoczęciem budowy
a także gdy istnieje możliwość pogorszenia się jego stanu w wyniku realizacji
projektu;



ryzyka dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia – wpływające na dostępność terenu,
związane ze stanem prawnym nieruchomości, odkryciami archeologicznymi,
istniejącą infrastrukturą lub dostępnością siły roboczej;



ryzyko związane z końcową wartością składników majątkowych – odnosi się do
wartości końcowej na dzień zakończenia realizacji umowy o partnerstwie; ryzyko
związane z brakiem społecznej akceptacji.

Czynniki zwiększające możliwość realizacji projektów PPP
Ryzyko towarzyszy nie tylko projektom PPP, ale każdej działalności i może przyjmować
różne formy. Im większy horyzont czasowy do zakończenia danego projektu, tym jest
ono wyższe.
By

zwiększyć

szanse

na

powodzenie

realizacji

przedsięwzięcia

można

jednakże

podejmować cały szereg różnych działań. Pomocne są także każde kolejne zdobywane
doświadczenia

współpracy

pomiędzy partnerami

publicznymi

i

prywatnymi, które

pozwalają lepiej radzić sobie z możliwymi zagrożeniami.
W przypadku podmiotów publicznych sama ustawa o PPP nakłada na nie obowiązki
związane z ograniczaniem możliwego ryzyka inwestycji. Przed podjęciem decyzji o
realizacji

projektu

należy

przeprowadzić

dogłębną

analizę

dla

określenia

jego

efektywności i warunków zarządzania nim. Jednym z kryteriów, które określa ustawa jest
podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiot publiczny
i partnera prywatnego. Najczęściej po stronie podmiotu publicznego spoczywa ryzyko
uzyskania

pozwoleń,

pozyskania

gruntów

i

utrudnień

związanych

z

odkryciami

archeologicznymi. Partner prywatny musi liczyć się z takimi kwestiami jak: spełnienie
wymogów projektu technicznego, wzrost kosztów budowy lub utrzymania infrastruktury,
opóźnienia prac, ukryte wady techniczne, wzrost stóp procentowych. Część z ryzyk
ponoszona jest jednocześnie przez obie strony umowy. Są to: ryzyko wystąpienia siły
wyższej, przekroczenia przez inflację zakładanego poziomu, protesty społeczne. Jest to
typowy podział, który jednakże nie musi wystąpić we wszystkich projektach.
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Przy ocenie możliwości realizacji projektów rewitalizacji w ramach partnerstwa należy
również zwrócić uwagę na cechy samych miast i obszarów wiejskich, ich wielkość
i zamożność. Ważne jest posiadane doświadczenie, które pozwala przygotować się na
trudne momenty, lepiej zrozumieć zachowania partnera prywatnego oraz stworzyć
instrumenty zabezpieczające. Polskie miasta rozwinęły tę praktykę dzięki stosowaniu
takich narzędzi jak: quasi - PPP, koncesje, spółki celowe, zamówienia publiczne,
długoterminowe umowy dzierżawy gruntów. Więcej doświadczeń tego typu mają większe
miasta, które jednocześnie łatwiej przyciągają inwestorów. Jednakże i wśród mniejszych
miejscowości wykazać można te, które z sukcesem współpracowały z partnerami
prywatnymi, np. Słupsk i Sopot. Z doświadczeniem w parze idzie świadomość
przedstawicieli władz, co do zalet wynikających z wykorzystania PPP w rozwoju miasta
i gminy, jak i komplikacji, których należy oczekiwać.

W jej podnoszeniu pomagają

między innymi specjalnie prowadzone dla urzędników szkolenia oraz konferencje.
Dotychczasowa wymiana wiedzy w tym zakresie pozwoliła na utworzenie listy problemów
związanych z funkcjonowaniem w praktyce przepisów ustawy o PPP z 2013 r.
Wykazywano trudności ze znalezieniem podmiotu mogącego przeprowadzić profesjonalną
analizę ryzyka projektu, brak formularza zamówień publicznych, zamknięty katalog
partnerów publicznych i prywatnych, które mogły korzystać z tej formuły oraz
ograniczoną liczbę przedsięwzięć, które mogły być realizowane poprzez partnerstwo.
Co do zagrożeń związanych z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego,
których podmioty publiczne były świadome, wymieniano między innymi: długotrwałe
procedury, możliwość naruszenia prawa zamówień publicznych, różnice celów sektora
publicznego i prywatnego, niejasny status własności gruntów, konieczność samodzielnego
radzenia sobie z problemami powstałymi po wycofaniu się partnera prywatnego,
zależność sektora prywatnego od wsparcia banków i innych instytucji, brak poparcia
społecznego, nierówny podział ryzyka. Jednocześnie zdawano sobie sprawę ze znaczenia
funduszy sektora prywatnego w rozwoju aglomeracji, konsekwencji płynących z wyboru
poszczególnych

form

kooperacji,

konieczności

tworzenia

projektów

atrakcyjnych

komercyjnie i rozsądnego korzystania ze środków publicznych. Zrozumienie prawnych
aspektów partnerstwa oraz ewentualnych trudności z nim związanych jest szczególnie
istotne dla powodzenia danego projektu.
W planach dotyczących przestrzeni miejskich i obszarów wiejskich, szczególnie istotna
jest bowiem wiedza z zakresu pozyskiwania funduszy, know-how, możliwości zachowania
jak największej kontroli nad gruntami. Jej brak oraz pominięcie wcześniejszych analiz
prowadzi do zaniechania programów. Jednakże, wiedza ta okaże się nieprzydatna, jeżeli
podmioty publiczne oraz prywatne nie będą zainteresowane i chętne do wykorzystania
formuły

partnerstwa.

Wśród

powodów,

dla
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zainteresowane PPP, można wymienić: lepsze zarządzanie przez podmioty prywatne,
oszczędność

środków

publicznych,

tworzenie

projektów

bez

powiększania

długu

publicznego. Istotna dla powodzenia projektu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jest
również efektywność administracyjna. Dobrze zorganizowany system daje lepszą pozycję
do
z

negocjacji

z

ewentualnymi

partnerem

prywatnym

utrudnieniami.

oraz

Można

większe

możliwości

wykorzystywać

różne

radzenia

modele

sobie

struktury

administracyjnej: oddzielne wyspecjalizowane działy lub też powierzanie dodatkowych
obowiązków poszczególnym urzędnikom wraz z wyznaczeniem osoby odpowiedzialnej za
projekt. Przeszkodą dla wyodrębnienia osobnych działów PPP w instytucjach jest często
zbyt mała liczba zatrudnionych urzędników. Praca grupy osób z rożnych referatów może z
kolei prowadzić do błędów proceduralnych lub konfliktów wewnątrz organizacji. By temu
zaradzić niezbędne jest jasne określenie przepisów według których pracuje jednostka
oraz roli poszczególnych podmiotów. Pomóc może również zatrudnienie doświadczonych
doradców technicznych, finansowych i prawnych. Najczęściej wykorzystywani są oni
głównie przez sektor prywatny, dla przeprowadzenia due diligence, wykonania analiz
finansowych

i

ekonomicznych,

przygotowania

oferty

przetargowej

i

wsparcia

w negocjacjach. Należy również zapewnić odpowiednią ilość czasu poświęconego na
wybór

partnera

prywatnego.

Dotychczas

w

wielu

przypadkach

strona

publiczna

wykazywała się zbytnim i nieuzasadnionym pośpiechem.
W państwach, gdzie PPP stosuje się z powodzeniem od kilkunastu lat, ocenia się, że
proces ten (od nakreślenia celów, do wyboru partnera, czyli zamknięcia komercyjnego)
trwa zazwyczaj od 12 do 18 miesięcy. W Polsce instytucje publiczne często zwlekają
z rozpoczęciem działań, a gdy potrzeba publiczna z różnych względów staje się nagląca
wyznaczają nieracjonalnie krótkie terminy na wykonanie analiz i złożenie ofert.
Przeznaczenie

odpowiedniej

ilości

czasu

na

weryfikację

zgłoszeń

potencjalnych

wykonawców pozwala uniknąć sytuacji, w której kierować będziemy się wyłącznie
najniższą

ceną

świadczonych

usług.

Oprócz

wymienionych

powyżej

czynników

wewnętrznych, zależących od samej jednostki, przy opracowywaniu projektu PPP ważne
jest także spojrzenie na czynniki zewnętrzne. Szczególnie istotny jest stosunek lokalnej
społeczności do danego przedsięwzięcia.
By zapewnić opinii publicznej przejrzystość procesu PPP należy rzetelnie
informować ją na każdym etapie realizacji. Prowadzona komunikacja powinna:


przekazywać jak najwięcej wiadomości na temat samego projektu – jego idei oraz
strony formalnej;



wyjaśniać, dlaczego wybrano formułę PPP, a nie tradycyjny sposób, zawierać opis
podejmowania decyzji o wykonaniu zadania w formie partnerstwa;
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informować o zaletach działań wynikających z udziału partnera prywatnego i PPP;



rozgraniczać kwestię wyboru PPP jako modelu finansowania projektu od sposobu,
w jaki będzie finansowane użytkowanie danego obiektu, by uniknąć społecznych
obawo wysokie koszty dla konsumentów;



informować o kosztach i korzyściach społecznych podejmowanych działań, ale też
o tymczasowych utrudnieniach w funkcjonowaniu danego obszaru i sfery życia
gminy, miasta lub regionu, co pozwoli na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
i wzmocni kredyt zaufania społecznego dla strony publicznej;



pokazywać różnice między partnerstwem publiczno-prywatnym a prywatyzacją, co
pozwoli

zmniejszyć

niepewność

i

zachować

przejrzystość

funkcjonowania

strony publicznej oraz sposobów wydatkowania jej środków;


angażować społeczność lokalną, między innymi poprzez konsultacje odnośnie
oczekiwań i obaw mieszkańców.

Ogromne znaczenie ma również odpowiednia współpraca z mediami, które okazać się
mogą istotnym sojusznikiem w realizacji projektów infrastrukturalnych. Należy zadbać
o stały proces informacyjny i edukacyjny dla dziennikarzy na temat przedsięwzięcia, jak
i samego PPP. Dążyć do sytuacji, gdzie media poczują się ważnym partnerem
w inwestycji, gdyż w „naturalny” sposób staną się rzecznikami projektu. Dlatego też
powinni oni jak najczęściej otrzymywać rzetelne i aktualne informacje, podane w ciekawy
sposób przez łatwo dostępnych rozmówców. Zadanie to powierzyć można specjalnie
oddelegowanemu zespołowi, rzecznikowi prasowemu, instytucji lub firmie zewnętrznej.
Ze względu na możliwości ewentualnych nadużyć przy projekcie media lokalne będą
szczególnie zainteresowane danym przedsięwzięciem i będą szukać informacji o wszelkich
uchybieniach.

Wpływ

na

powodzenie

przedsięwzięcia

partnerstwa

w

projektach

rewitalizacji ma również zjawisko korzyści skali. Działania te przyniosą zysk dopiero po
przekroczeniu

pewnej

skali,

np.

przestrzennego

zasięgu

obszarów

poddawanych

regeneracji lub liczby ludności zamieszkującej dany teren. Wielkość gminy determinuje
więc minimalną przestrzeń, gdzie można podjąć prace. W tej sytuacji zadaniem władz
gminy jest tworzenie dla potencjalnych inwestorów możliwości uzyskania korzyści
w krótkoterminowym okresie. Sektor publiczny musi interweniować, by zmniejszać
koszty partnera prywatnego i jednocześnie wyrównywać szanse udziału w projekcie,
czego oczekują przedsiębiorcy. Sytuacja taka występuje właśnie w przypadkach
współpracy podmiotów publicznych i prywatnych przy rewitalizacji. Dla przedsiębiorcy
celem

jest

generowanie

i

maksymalizacja

zysków,

dla

samorządu

–

ożywienie

gospodarcze obszaru i ochrona obiektów zabytkowych. Należy więc określić, która ze
stron weźmie na siebie, często znaczne, koszty konserwatorskie.
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NR ZADANIA

9.1

1.

2015 - 2022

Zadania inwestycyjne

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO

Rozbudowa i przebudowa
strzelnicy sportowej

ŁĄCZNY KOSZT
PRZEDSIĘWZIĘCIA
INWESTYCYJNEGO

PRZEWIDYWANY TERMIN
REALIZACJI PROJEKTU

900 000

2017-2020

INWESTOR

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Gmina Pińczów

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Gminy

2.

Przebudowa ulicy osiedla Nowy
Świat

600 000

2015-2020

Gmina Pińczów

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Gminy

3.

Odbudowa zarysu murów zamku
oraz budowa tarasu
widokowego na Górze
Zamkowej

10 000 000

2015-2020

Gmina Pińczów

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Program Operacyjny Ministra Kultury 2017-2022,
infrastruktura kultury

Wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków

Program Operacyjny Ministra Kultury 2017-2022,
Promesa MKiDN
Fundusz Wyszehradzki
Budżet Gminy

4.

Budowa parkingu wraz z drogą
dojazdową i budowa szaletu
miejskiego

900 000

2015-2020

Gmina Pińczów

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Gminy
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TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO

Przebudowa targowicy miejskiej
przy ul. Armii Ludowej

2015 - 2022

ŁĄCZNY KOSZT
PRZEDSIĘWZIĘCIA
INWESTYCYJNEGO

PRZEWIDYWANY TERMIN
REALIZACJI PROJEKTU

4 000 000

2015-2021

INWESTOR

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Gmina Pińczów

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)

5.

Budżet Gminy
6.

Budowa kanalizacji deszczowej
wzdłuż ul. Republiki
Pińczowskiej i ul. Pałęki

400 000

2016-2019

Gmina Pińczów

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Gminy

7.

Monitoring miasta

350 000

2018-2022

Gmina Pińczów

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Gminy

8.

Zagospodarowanie terenu przed
dworcem kolejki wąskotorowej
wraz z przebudową budynku
dworca

500 000

2015-2020

Gmina Pińczów

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Gminy

Wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków
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1.

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO

Przebudowa ulic: Bednarskiej,
Górnej i Mirowskiej

2015 - 2022

ŁĄCZNY KOSZT
PRZEDSIĘWZIĘCIA
INWESTYCYJNEGO

PRZEWIDYWANY
HARMONOGRAM REALIZACJI
PROJEKTU

ZGŁASZAJĄCY ZADANIE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

200 000

2017-2020

Gmina Pińczów

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Gminy

2.

Budowa przystani wodnej –
stworzenie bazy sportów
wodnych – etap I

1 000 000

2017-2020

Gmina Pińczów

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Gminy

3.

Modernizacja Parku
Mirowskiego

500 000

2015-2020

Gmina Pińczów

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Gminy

4.

Zagospodarowanie placu przed
budynkiem PSCK

600 000

2015-2020

Gmina Pińczów

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Gminy

5.

Modernizacja „Drukarni
Ariańskiej”

400 000

2017-2020

Gmina Pińczów

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Gminy

6.

Przebudowa fontanny w Rynku
Głównym

600 000

2015-2020

Gmina Pińczów

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Gminy
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7.

Remont kaplicy Św. Anny wraz z
zagospodarowaniem terenu

1 000 000

2015 - 2022

2017-2022

Gmina Pińczów

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Gminy

8.

Utworzenie bazy sportów
wodnych – budowa pomostu

300 000

2016-2020

Gmina Pińczów

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Gminy

9.

Ukształtowanie brzegu rzeki
Nidy

400 000

2017-2020

Gmina Pińczów

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Gminy

10.

Wymiana istniejącego
oświetlenia ulicznego na
przyjazne środowisku typu LED

4 000 000

2017-2021

Gmina Pińczów

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Gminy

11.

Budowa ścieżki rowerowej

7 000 000

2017-2020

Gmina Pińczów

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Gminy

12.

Modernizacja torów kolejki
wąskotorowej

800 000

2017-2019

Gmina Pińczów

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Gminy

13.

Poprawa efektywności
energetycznej z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii w
sektorze publicznym i
mieszkaniowym w wybranych
jednostkach oświatowych i

2 200 000

2017-2019

Gmina Pińczów

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Gminy
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14.

zdrowotnych podległych gminie
Pińczów
Wytwarzanie i dystrybucja
energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych

6 000 000

2015 - 2022

2017-2020

Gmina Pińczów

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Gminy

15.

Monitoring miasta

350 000

2018-2022

Gmina Pińczów

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Gminy

16.

Przebudowa dworca PKS wraz
z miejscami postojowymi

2 000 000,00

2018-2020

Gmina Pińczów

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Gminy

17.

Remont Kaplicy Św. Anny oraz
zagospodarowanie terenu

4 000 000

2017-2021

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Św. Jana Ap. i Ew.

Program Operacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Dziedzictwo kulturowe,
Program Operacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Promesa MKiDN
Fundusze krajowe i zagraniczne
Fundusz kościelny,

18.

Trasa (droga) procesyjna wokół
Kościoła

400 000

2017-2021

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Św. Jana Ap. i Ew.

Środki własne Parafii
Program Operacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Dziedzictwo kulturowe,
Program Operacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Promesa MKiDN
Fundusze krajowe i zagraniczne
Fundusz kościelny,

19.

Remont ołtarzy bocznych oraz
remont ołtarza głównego

800 000

2017-2021

Parafia Rzymsko-katolicka
pw. Zesłania Ducha Św. i
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2015 - 2022
Matki Boskiej Bolesnej

Program Operacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Promesa MKiDN
Fundusze krajowe i zagraniczne
Fundusz kościelny,
Środki własne Parafii

20.

21.

Poprawa dostępności do
świadczeń zdrowotnych na
terenie powiatu pińczowskiego
poprzez doposażenie medyczne i
technologiczno – budowlane
Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Pińczowie
Poprawa efektywności
energetycznej obiektów
użyteczności publicznej powiatu
pińczowskiego poprzez
termomodernizację i
zwiększenie poziomu
wykorzystania energii
pochodzącej z odnawialnych
źródeł energii (projekt obejmuje

5 000 000

2016-2020

Powiat Pińczowski

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Powiatu Pińczowskiego

5 000 000

2016-2020

Powiat Pińczowski

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Powiatu Pińczowskiego

obiekty: ZOZ-u,ZSZ,SOSW,LO,DPS, hali
widowiskowo-sportowej)
22.

23.

Podniesienie jakości i
efektywności kształcenia w
szkołach dla których organem
prowadzącym jest powiat
pińczowski poprzez
modernizację, doposażenie
dydaktyczne, infrastrukturalne
Liceum Ogólnokształcącego oraz
Zespołu Szkół Zawodowych
Utworzenie parku gier i zabaw
umysłowych przy hali

3 000 000

2016-2020

Powiat Pińczowski

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Powiatu Pińczowskiego

1 000 000

2019-2020

Powiat Pińczowski
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2015 - 2022
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.

widowiskowo - sportowej

Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Powiatu Pińczowskiego
24.

Budowa miejsc postojowych dla
obszaru sportu i rekreacji
pomiędzy halą widowiskowo –
sportową a stadionem
sportowym

400 000

2017-2018

Powiat Pińczowski

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Powiatu Pińczowskiego

25.

Termomodernizacja budynków
mieszkalnych, wielorodzinnych osiedle Podgórze

4 000 000

2018-2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Pińczowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Spółdzielni Mieszkaniowej

26.

Termomodernizacja budynków
mieszkalnych, wielorodzinnych
– osiedle Grodzisko

5 000 000

2018-2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Pińczowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Spółdzielni Mieszkaniowej

27.

Termomodernizacja budynku ul.
Nowy Świat 7

550 000

2018-2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Pińczowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Spółdzielni Mieszkaniowej

28.

Modernizacja i remont ciągów
pieszo – jezdnych ul. Bat.
Chłopskich 2

50 000

2018-2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Pińczowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Spółdzielni Mieszkaniowej
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29.

Modernizacja i remont ciągów
pieszo – jezdnych ul. Pl.
Wolności 6

40 000

2015 - 2022

2018-2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Pińczowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Spółdzielni Mieszkaniowej

30.

Modernizacja i remont ciągów
pieszo – jezdnych ul. Wesoła 4

60 000

2018-2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Pińczowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Spółdzielni Mieszkaniowej

31.

Modernizacja i remont ciągów
pieszo – jezdnych ul. Pl.
Wolności 2

35 000

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Pińczowie

2018-2022

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Spółdzielni Mieszkaniowej

32.

Modernizacja i remont ciągów
pieszo – jezdnych ul. 3 Maja 17

100 000

2017-2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Pińczowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Spółdzielni Mieszkaniowej

33.

Modernizacja i remont ciągów
pieszo – jezdnych ul. Armii
Krajowej 11 i 13

200 000

2018-2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Pińczowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Spółdzielni Mieszkaniowej

34.

Termomodernizacja budynku, ul.
3 Maja 17

300 000

2017-2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Pińczowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Spółdzielni Mieszkaniowej
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35.

Termomodernizacja budynku, ul.
Wesoła 4

250 000

2015 - 2022

2018-2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Pińczowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Spółdzielni Mieszkaniowej

36.

Termomodernizacja budynku,
Armii Krajowej 17

350 000

2018-2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Pińczowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Spółdzielni Mieszkaniowej

37.

Termomodernizacja budynku, ul
Armii Krajowej 15

350 000

2018-2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Pińczowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Spółdzielni Mieszkaniowej

38.

Termomodernizacja budynku, ul.
Klasztorna 20

90 000

2017-2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Pińczowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Spółdzielni Mieszkaniowej

39.

Termomodernizacja budynku, ul.
Nowy Świat 18

150 000

2018-2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Pińczowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Spółdzielni Mieszkaniowej

40.

Termomodernizacja budynku, ul.
Nowy Świat 16

150 000

2018-2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Pińczowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Spółdzielni Mieszkaniowej

198

GMINNY PROGRAM REWITALIACJI GMINY PIŃCZÓW
NA LATA
41.

Termomodernizacja budynku, ul.
Nowy Świat 28

550 000

2015 - 2022

2018-2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Pińczowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Spółdzielni Mieszkaniowej

42.

Termomodernizacja budynku,
ul. Nowy Świat 26

550 000

2018-2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Pińczowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Spółdzielni Mieszkaniowej

43.

Termomodernizacja budynku,
ul. Nowy Świat 9

550 000

2018-2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Pińczowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Spółdzielni Mieszkaniowej

44.

Remont, przebudowa i adaptacja
pomieszczeń SZOZ Pińczów, ul.
Klasztorna 6

1 390 412,17

2016-2017

Samodzielny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Pińczowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet SZOZ w Pińczowie

45.

Rozbudowa, docieplenie oraz
adaptacja Ośrodka Zdrowia w
Kozubowie

296 000

2017

Samodzielny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Pińczowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet SZOZ w Pińczowie

46.

Remont, przebudowa i adaptacja
pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w
Szarbkowie

111 000

2017

Samodzielny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Pińczowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet SZOZ w Pińczowie
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47.

Remont budynku Przychodni Nr
2 w Pińczowie, ul. 7 Źródeł

100 000

2015 - 2022

2017

Samodzielny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Pińczowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet SZOZ w Pińczowie

48.

Wymiana sprzętu
stomatologicznego w Ośrodku
Zdrowia w Gackach

40 000

2016

Samodzielny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Pińczowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet SZOZ w Pińczowie

49.

Termomodernizacja budynku
dydaktycznego i sali
gimnastycznej

140 000

2017

Zespół Placówek
Oświatowych Szkoła
Podstawowa w Gackach

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet ZPO w Gackach

50.

Odwodnienie i wyrównanie
terenu za budynkiem
dydaktycznym i salą
gimnastyczną ZPOSP w Gackach

60 000

2017

Zespół Placówek
Oświatowych Szkoła
Podstawowa w Gackach

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet ZPO w Gackach

51.

Termomodernizacja budynków
wielorodzinnych

400 000

2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Trio”

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Spółdzielni Mieszkaniowej

52.

Remont schodów w czterech
budynkach wielorodzinnych

50 000

2017-2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Podzamcze”

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Spółdzielni Mieszkaniowej
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53.

Mini plac zabaw

6 000

2015 - 2022

2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Trio”

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Spółdzielni Mieszkaniowej

54.

Ocieplenie stropów budynków
wielorodzinnych

120 000

2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Podzamcze”

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Spółdzielni Mieszkaniowej

55.

Budowa zadaszenia nad
balkonami ostatniej kondygnacji
w czterech budynkach
wielorodzinnych

60 000

2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Podzamcze”

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Spółdzielni Mieszkaniowej

56.

Wykonanie poszycia dachowego
z blachy trapezowej, powlekanej
na czterech budynkach
wielorodzinnych

500 000

2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Podzamcze”

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Spółdzielni Mieszkaniowej

57.

Ogrodzenie działki

12 000

2018-2018

Wspólnota mieszkaniowa

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Wspólnoty Mieszkaniowej

58.

Termomodernizacja

120 000

2018-2018

Wspólnota mieszkaniowa

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Wspólnoty Mieszkaniowej
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59.

Budowa kotłowni gazowej

60 000

2015 - 2022

2018-2018

Wspólnota mieszkaniowa

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Wspólnoty Mieszkaniowej

60.

Wymiana instalacji Wodno kanalizacyjnej

40 000

2018-2018

Wspólnota Mieszkaniowa

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Wspólnoty Mieszkaniowej

61.

Rewitalizacja stacji kolejki
wąskotorowej, remont torów
kolejki wąskotorowej

20 000

2017-2022

Prezes Fundacji Zwrotnica

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet Fundacji Zwrotnica

62.

Utworzenie centrum usług
wspólnych leczenia raka i bólu
na bazie obiektu przemysłowego
zabytkowego młyna
„Amerykanka” w Pińczowie

19 365 910

Inwestor prywatny

2018-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Środki własne inwestora

63.

Przebudowa z nadbudową
kompleksu budynków
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Pińczowie

13 191 750,00

2017-2019

Inwestor prywatny

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Środki własne inwestora

64.

Remont nawierzchni ulicznej /
asfaltowej na ulicy Piastowskiej
wraz z chodnikiem

350 000

2018-2019

Sylwia Puchała

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
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Budowa drogi na ulicy
65. Ogrodowej w Pińczowie, wraz ze
schodami (lub chodnikiem)
66.

67.

68.

Remont ulicy Królowej Jadwigi
w Pińczowie wraz z chodnikiem
oraz parking

NR ZADANIA

2018-2019

600 000

Remont wymiana nawierzchni
asfaltowej na ulicy H. Kołłątaja
w Pińczowie wraz z chodnikiem i
parkingiem

400 000

Budowa boisk wielofunkcyjnych ogólno-dostępnych
przy Zespole Szkół Nr 1 w
Pińczowie

Budowa boisk o
nawierzchni
poliuretanowej lub
sztucznej trawy.

9.2

1

250 000

2015 - 2022
Sylwia Puchała

2018-2019

Sylwia Puchała

2019-2020

Sylwia Puchała

600 000

2018-2019

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich)
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, (Oś 6, Działanie 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich),PROW

Zadania społeczne

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA
INWESTYCYJNEGO

Profesjonalizacja Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pińczowie

INWESTOR

LOKALIZACJA

TERMIN REALIZACJI
ZADANIA

Miejsko – Gminny Ośrodek

Gmina Pińczów

01.10.2016-31.08.2018

Pomocy Społecznej w Pińczowie

SZACUNKOWY
KOSZT
PRZEDSIĘWZIĘCIA
INWESTYCYJNEGO

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

359 865

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego 20142020, (Oś 6, Działanie 6.5. Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet MGOPS w Pińczowie
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2

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA
INWESTYCYJNEGO

Koncert walentynkowy

2015 - 2022

INWESTOR

LOKALIZACJA

TERMIN REALIZACJI
ZADANIA

SZACUNKOWY
KOSZT
PRZEDSIĘWZIĘCIA
INWESTYCYJNEGO

Pińczowskie Samorządowe

Gmina Pińczów

2017-2022

15 000

Centrum Kultury

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego 20142020, (Oś 6, Działanie 6.5. Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet PSCK w Pińczowie
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
(FIO)
Program Operacyjny Ministra Kultury
Sponsoring
Fundacje krajowe i zagraniczne

3

Otwarty turniej tańca

Pińczowskie Samorządowe

Gmina Pińczów

2017-2022

10 000

Centrum Kultury

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego 20142020, (Oś 6, Działanie 6.5. Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet PSCK w Pińczowie
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
(FIO)
Program Operacyjny Ministra Kultury
Sponsoring
Fundacje krajowe i zagraniczne

4

Przegląd wokalny

Pińczowskie Samorządowe

Gmina Pińczów

Centrum Kultury

2017-2022

3 000

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego 20142020, (Oś 6, Działanie 6.5. Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet PSCK w Pińczowie
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TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA
INWESTYCYJNEGO

INWESTOR

2015 - 2022

LOKALIZACJA

TERMIN REALIZACJI
ZADANIA

SZACUNKOWY
KOSZT
PRZEDSIĘWZIĘCIA
INWESTYCYJNEGO

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
(FIO)
Program Operacyjny Ministra Kultury
Sponsoring
Fundacje krajowe i zagraniczne
5

Dni Ponidzia

Pińczowskie Samorządowe

Gmina Pińczów

2017-2022

100 000

Centrum Kultury

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego 20142020, (Oś 6, Działanie 6.5. Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet PSCK w Pińczowie
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
(FIO)
Sponsoring
Fundacje krajowe i zagraniczne

6

Dożynki Gminne

Pińczowskie Samorządowe

Gmina Pińczów

2017-2022

30 000

Centrum Kultury

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego 20142020, (Oś 6, Działanie 6.5. Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet PSCK w Pińczowie
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
(FIO)
Sponsoring
Fundacje krajowe i zagraniczne

7

Zaduszki Jazzowe

Pińczowskie Samorządowe

Gmina Pińczów
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35 000

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego 2014-
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TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA
INWESTYCYJNEGO

INWESTOR

2015 - 2022

LOKALIZACJA

TERMIN REALIZACJI
ZADANIA

SZACUNKOWY
KOSZT
PRZEDSIĘWZIĘCIA
INWESTYCYJNEGO

Centrum Kultury

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

2020, (Oś 6, Działanie 6.5. Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet PSCK w Pińczowie
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
(FIO)
Sponsoring
Fundacje krajowe i zagraniczne

8

Sylwester pod gwiazdami

Pińczowskie Samorządowe

Gmina Pińczów

Centrum Kultury

2017-2022

15 000

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego 20142020, (Oś 6, Działanie 6.5. Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich)
Budżet PSCK w Pińczowie
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
(FIO)
Sponsoring
Fundacje krajowe i zagraniczne
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9.3 Powiązanie zadań inwestycyjnych i społecznych z Wieloletnią Prognozą
Finansową Gminy Pińczów na lata 2012-2026.
Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę przychodów i wydatków dla jednostki
samorządu terytorialnego, jaką jest Gmina Pińczów w perspektywie kilkunastu lat.
Dokument

zawiera

przykładowe

zadania

do

realizacji

przez

Gminę

Pińczów

w perspektywie finansowej 2012-2026.
Zadania inwestycyjne i społeczne wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Pińczów na lata 2015-2022, winny być wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
albo w cyklu tworzenia budżetów jednorocznych na kolejne lata 2017-2022, albo w
przypadku zadań mających wymiar ponadroczny, winny być wpisane całościowo w roku
2017, z pełnymi konsekwencjami, dla wskaźników efektywności budżetowej w okresie
obowiązywania GPR (2017-2022), a w przypadku kiedy spłata zaciągniętych zobowiązań
przekroczy

rok

2022

w

dłuższym

horyzoncie

czasowym.

W

przypadku

zadań

inwestycyjnych, które nie będą mogły być powiązane z Wieloletnią Prognozą Finansowa
należy je w procesie ewaluacji i uaktualniania Gminnego Programu Rewitalizacji,
wykreślić.
Zadania społeczne winny być wpisane w rocznych programach działania Jednostek
Samorządu Terytorialnego i być powiązane z Wieloletnią Prognozą Finansową w wymiarze
jednorocznych budżetów opracowywanych dla Pińczowa na lata 2017-2022.

207

GMINNY PROGRAM REWITALIACJI GMINY PIŃCZÓW
NA LATA

2015 - 2022

ROZDZIAŁ X

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA: MECHANIZMY
WŁĄCZANIA MISZKAŃCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW I
INNYCH PODMIOTÓW I GRUP AKTYWNYCH NA
TERENIE GMINY W PROCES REWITALIZACJI

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Pińczów na lata 2015 - 2022 został opracowany
metodą

partycypacji

społecznej

przy

dużym

zaangażowaniu

mieszkańców

Gminy

Pińczów, a także radnych, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz liderów opinii publicznej. Takie podejście ma na celu podniesienie skuteczności
i trwałości projektów rewitalizacyjnych a także świadomości i gotowości działania na
obszarach objętych Programem Rewitalizacji. 14 października odbyło się spotkanie
konsultacyjne w związku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Pińczów na lata 2015-2022.
W procesie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji zasadniczym był udział
interesariuszy, wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie
problemów na obszarze Gminy. Dzięki aktywności interesariuszy możliwa była rzetelna
diagnoza Gminy, pozwalająca wyznaczyć obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji,
nie tylko na podstawie danych statystycznych, ale także przy aktywnym udziale
społeczności lokalnej.
lokalny

potencjał

Opinie mieszkańców pomogły określić problemy jak również
Gminy

Pińczów

oraz

z przeprowadzenia rewitalizacji.
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ROZDZIAŁ XI

SYSTEM WDRAŻANIA GPR

Do głównych zadań Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pińczów należy m.in.
powołanie do funkcjonowania Zespołu odpowiedzialnego za koordynowanie i zarządzanie
rewitalizacją w ramach struktur Urzędu Miasta i Gminy Pińczów.
Zespół ten będzie odpowiadał za wykonanie następujących działań:


zorganizowanie systemu sterowania i zarządzania procesem,



prowadzenie akcji promocyjnej rewitalizacji,



składanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz zapewnienie
środków w budżecie gminy,



stworzenie

struktur

organizacyjnych

umożliwiających

współpracę

pomiędzy

partnerami Programu Rewitalizacji,


opracowanie systemu monitorowania Programu Rewitalizacji przez społeczność
lokalną.

Kolejnym

etapom

transparentność

Gminnego
dla

Programu

stworzenia

Rewitalizacji

przestrzeni

Gminy

wymiany

powinna

informacji

towarzyszyć
oraz

opinii

o poszczególnych działaniach i prowadzonych akcjach (w formie spotkań, publikacji
w miejscowej prasie, stworzeniu platformy internetowej).
Zespół koordynujący Program Rewitalizacji powinien umożliwić prowadzenie:


doradztwa dla właścicieli prywatnych i zbiorowych;



warsztatów włączających w proces decyzyjny społeczność lokalną i fachowców
różnych dziedzin;



budowania tożsamości lokalnej z Programem Rewitalizacji.

209

GMINNY PROGRAM REWITALIACJI GMINY PIŃCZÓW
NA LATA

2015 - 2022

Oddziaływanie Programu Rewitalizacji powinno spełniać nie tylko działania merytoryczne,
ale

również

podnosić

społeczne

utożsamianie

się

z kierunkami

i działaniami

prowadzonymi przez Zespół koordynujący samym procesem.
Planowane zadania będące pojedynczymi elementami układać się muszą w kolejne kroki,
które

doprowadzić

mają

do

polepszenia

życia

mieszkańców

i stworzenia

nowej

przestrzennej wartości gminy.
Ponieważ finansowanie koncepcji obszaru operacyjnego Gminy Pińczów nie pokryje
wszystkich potrzeb, konieczne będzie w następnym etapie programowania rewitalizacji
przygotowanie

realnego

programu

finansowania,

w tym

kompleksowego

pakietu

finansowego z różnych puli programów pomocowych i własnych, tak aby możliwe stało
się

zrealizowanie

zamierzonych

przedsięwzięć.

Przewiduje

się

źródła

wsparcia

finansowego rewitalizacji z różnych środków – funduszy strukturalnych UE 2014-2020,
PPP, budżetu gminy, regionu, pożyczek i kredytów, obligacji, a także środków własnych
lokalnych partnerów, których projekty zostały ujęte w programie.
Bezwzględny priorytet w realizacji otrzymają projekty dofinansowane z

funduszy

strukturalnych Unii Europejskiej 2014-2020, dotacji i środków zewnętrznych.
Dla skutecznego monitorowania należy:
 Określić wskaźniki zasadnicze dla rewitalizacji gminy. Dzięki temu uzyskamy
parametry początkowe, od których będzie można rozpocząć przygotowanie bazy
danych pierwotnych, umożliwiających określenie wskaźników kontroli skuteczności
realizacji,
 Zarejestrować pierwotny obraz struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, aby
zobrazować przemiany jakie zajdą w trakcie rewitalizacji. Stanowić on będzie
podstawę określenia wskaźników pomiaru rozwoju rewitalizacji.
W celu efektywnego przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych w Gminie Pińczów,
monitorowane będą wydatki, jak i efekty rzeczowe przedsięwzięć przez realizatorów
projektów. Monitorowanie to winno obejmować zbieranie, raportowanie i interpretowanie
danych opisujących postęp i efekty realizowanego projektu. Monitoring finansów pozwoli
na

zebranie

przynajmniej

informacji
raz

w roku

o

finansowych
powinna

być

aspektach

realizacji

dokonywana

programu.

kontrola

monitoringiem społecznym nad przebiegiem działań rewitalizacyjnych.
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dotarcia

do

szerokiego

grona

partnerów projektów. W ramach promocji zostaną wykorzystane następujące sposoby
przekazywania informacji:


strona internetowa Urzędu Miejskiego w Pińczowie; zawierająca informacje o GPR,
ujętych

w nim

projektach,

wkładzie

Unii

Europejskiej

w realizowane

przedsięwzięcia,


plakaty, biuletyny i foldery o wykonywaniu konkretnych zadań,



spotkania z potencjalnymi partnerami społeczno-gospodarczymi w projektach.

11.1

SPECJALNA STREFA REWITALIZACJI

W tym momencie w Gminie Pińczów nie będzie tworzona Specjalna Strefa Rewitalizacji
/SSR/. Jeżeli w terminie późniejszym zajdzie konieczność utworzenia Specjalnej Strefy
Rewitalizacji wprowadzana ona zostanie w drodze uchwały, będącej aktem prawa
miejscowego w określonej w ustawie procedurze. Uchwała w każdym przypadku
obowiązywać będzie czasowo, na okres do 10 lat. W przypadku, gdy założone
w programie rewitalizacji działania inwestycyjne będą możliwe do wykonania bez
uchwalania aktu planistycznego (np. wyłącznie remonty, przebudowy istniejącej tkanki
budowlanej,

dróg

publicznych,

przestrzeni

publicznych),

lub

będą

zgodne

z obowiązującym planem miejscowym, uchwała SSR pozostanie jedynym aktem
prawnym wydawanym w procesie rewitalizacji.

11.2

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO GMINNEGO PROGRAMU

REWITALIZACJI
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz.1777), Art.
17 ust.2 pkt.4

lit „b”

projekt

niniejszego dokumentu

nie zostanie przedłożony

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Kielcach, ponieważ nie jest to
uzasadnione specyfiką obszaru rewitalizacji.
Przedsięwzięcia wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pińczów mogące
potencjalnie mieć negatywnie oddziaływanie na środowisko wynikające z rozbudowy lub
przebudowy mają charakter lokalny, a przy zastosowaniu działań minimalizujących będą
pozostawać bez większego znaczenia dla ogólnego stanu środowiska, nie wpłyną więc na
wyraźne i trwałe pogorszenie stanu któregokolwiek z komponentów środowiska.
Rewitalizacja obszarów czy dostosowanie obiektów do nowych funkcji wynika bardziej
z rozwoju cywilizacyjnego, a nie z bezpośredniego wpływu wdrożenia Programu
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Rewitalizacji.

11.3

ZMIANY

W

STUDIUYM

UWARUNKOWAŃ

I

KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Pińczów przewiduje wprowadzenie zmian w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pińczów, jeżeli
założenia studium będą kolidować z przeprowadzanymi zadaniami ujętymi w GPR.

11.4 NIEZBĘDNE ZMIANY W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Pińczów przewiduje zmiany w miejscowych planach
zagospodarowania

przestrzennego,

zagospodarowania przestrzennego

jeżeli

założenia

miejscowych

planów

będą kolidować z przeprowadzanymi zadaniami

ujętymi w GPR.
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ROZDZIAŁ XII

ZARZĄDZANIE, MONITORING, EWALUACJA GPR

Zarządzanie Programem Rewitalizacji obejmuje 5 poziomów, które pokazuje Schemat
nr 1.
POZIOM PIERWSZY:
Przygotowanie,

koordynowanie

i

tworzenie

warunków

do

prowadzenie

rewitalizacji
W przypadku, gdy gmina zamierza realizować zadania mające na celu wyprowadzenie
ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej, podejmuje
działania zmierzające do wyznaczenia, w oparciu o dokładną diagnozę problemów
społecznych, gospodarczych i przestrzennych, stworzoną we współpracy ze społecznością
terenów zdegradowanych oraz z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Obszar zdegradowany można wyznaczyć w przypadku występowania na nim 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
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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.
Na tym poziomie Burmistrz powołuje zespół ds. rewitalizacji składający się z radnych,
pracowników urzędu gminy, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości oraz liderów opinii
publicznej.
Wybiera także firmę zewnętrzną, która pełni funkcję doradczą i koordynuje pracę zespołu
ds. rewitalizacji, przeprowadza konsultacje społeczne połączone z badaniami ankietowymi
liderów opinii publicznej i beneficjentów rewitalizacji, dokonuje diagnozy problemów
społecznych, gospodarczych i przestrzennych, zbiera i weryfikuje zadania inwestycyjne
i społeczne oraz redaguje projekt programu rewitalizacji.
Przygotowanie, prowadzenie i ocena rewitalizacji, polegają w szczególności na:
1) poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążeniu do spójności planowanych
działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami;
2) prowadzeniu, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i informacyjnych
o procesie rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji,
wynikających z ustawy, oraz o przebiegu tego procesu;
3) inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między
interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji;
4) zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących
rewitalizacji, w szczególności Gminnego Programu Rewitalizacji;
5)

wspieraniu

inicjatyw

zmierzających

do

zwiększania

udziału

interesariuszy

w przygotowaniu i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji;
6) zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości
wypowiedzenia się przez interesariuszy.
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Zasada tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

PARTYCYPACJA
SPOŁECZNA

SZCZEGÓŁOWA
DIAGNOZA

PLANOWANIE

KOMPLEKSOWOŚĆ
KONCENTRACJA

w oparciu
o możliwe do
pozyskania środki
finansowe

KOMPLEMENTARNOŚĆ

Opracowanie własne

POZIOM DRUGI:
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji
1) Podjęcie UCHWAŁY o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji
Zgodnie z Art. 8. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
1. W przypadku gdy gmina zamierza realizować zadania własne, o których mowa w art. 3
ust. 1, rada gminy wyznacza, w drodze uchwały, z własnej inicjatywy albo na wniosek
wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.
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2. W przypadku, gdy uchwała, o której mowa w ust. 1, podejmowana jest z inicjatywy
rady

gminy,

powierza

ona

wójtowi,

burmistrzowi

albo

prezydentowi

miasta

przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu tej uchwały.
1.1

Przeprowadzenie

w

drodze

ZARZĄDZENIA

Burmistrza

Gminy

konsultacji

społecznych projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji
Zgodnie z Art. 11. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji należy
przygotować:
1. Wniosek o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zawiera
wskazanie granic tych obszarów wykonane na mapie w skali co najmniej 1:5000,
sporządzonej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku –
z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989
r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.2)).
2. Do wniosku załącza się ponadto diagnozę, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1,
potwierdzającą spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich
wyznaczenia.
3. Przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 1, wójt, burmistrz albo prezydent
miasta przeprowadza konsultacje społeczne projektu uchwały, o której mowa w art. 8,
oraz wprowadza do niego zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji.
4. Załącznikiem do uchwały, o której mowa w art. 8, jest mapa w skali co najmniej 1:
5000, sporządzona z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku –
z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej, w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989
r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, na której wyznacza się obszar zdegradowany
i obszar rewitalizacji.

2) Podjęcie UCHWAŁY o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu
Rewitalizacji
Zgodnie z Art. 17. pkt.1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
Rada gminy, z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta
miasta, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu
rewitalizacji.
2.1

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez Radę Miejską uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji, kolejno:

216

GMINNY PROGRAM REWITALIACJI GMINY PIŃCZÓW
NA LATA

2015 - 2022

1) ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego
programu rewitalizacji na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej,
w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w prasie lokalnej oraz przez
obwieszczenie;
2) sporządza projekt gminnego programu rewitalizacji;
3) przeprowadza konsultacje społeczne projektu gminnego programu rewitalizacji;
4) występuje o zaopiniowanie projektu gminnego programu rewitalizacji (…)
a) w każdym przypadku przez:
–

zarząd właściwego powiatu – w zakresie zgodności ze strategią rozwoju powiatu,

–

zarząd

właściwego

województwa

–

w

zakresie

zgodności

z

planem

zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa,
–

właściwego wojewodę – w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi służącymi
realizacji celu publicznego określonego w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami,

–

właściwe organy wojskowe, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa –
w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności,

–

właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej –
w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

–

właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,

–

właściwą gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną,

–

operatorów sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów

kolejowych,
–

Komitet Rewitalizacji, jeżeli został powołany,

b) w przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką obszaru rewitalizacji przez:
–

właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska – w zakresie form ochrony

przyrody,
–

właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w zakresie form ochrony

zabytków,
–

właściwego dyrektora urzędu morskiego – w zakresie zagospodarowania pasa
technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,

–

właściwy organ nadzoru górniczego – w zakresie zagospodarowania terenów

górniczych,
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właściwy organ administracji geologicznej – w zakresie zagospodarowania terenów

osuwisk,
–

właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w zakresie
zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,

–

ministra właściwego do spraw zdrowia – w zakresie zagospodarowania obszarów
ochrony uzdrowiskowej,

–

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – w zakresie nieruchomości
Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie tego Gospodarstwa;

Zgodnie z Art. 17. pkt.1-4

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wyznacza termin przedstawienia opinii, nie krótszy
niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia doręczenia projektu gminnego programu
rewitalizacji.
Podmioty, w zakresie swojej właściwości rzeczowej lub miejscowej, opiniują projekt
gminnego programu rewitalizacji.
Nieprzedstawienie

opinii

w

wyznaczonym

terminie

uważa

się

za

równoznaczne

z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego programu rewitalizacji.
Zgodnie z Art. 18. pkt.1,3
2.2

Przeprowadzenie

w

drodze

ZARZĄDZENIA

Burmistrza

Gminy

konsultacji

społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
2.3

Wprowadzenie zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych
i uzyskanych opinii oraz przedstawia Radzie Miejskiej do uchwalenia projekt
gminnego programu rewitalizacji.

Zgodnie z Art. 17. pkt.5

3)

Podjęcie

UCHWAŁY

o zasadach

wyznaczania składu oraz

zasadach

działania Komitetu Rewitalizacji
3.1

Powołanie

w

drodze

ZARZĄDZENIA

Burmistrza

Gminy

składu

Komitetu

Rewitalizacji
Zgodnie z Art. 7. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji Komitet
Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy
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w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni
funkcję opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
Dopuszcza

się

powołanie

osobnych

Komitetów

Rewitalizacji

dla

wyznaczonych

podobszarów rewitalizacji.
Zasadę wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji ustala się
uwzględniając

funkcję

Komitetu

Rewitalizacji

oraz

zapewniając

wyłanianie

przez

interesariuszy ich przedstawicieli.
Komitet nie ponosi odpowiedzialności za przebieg procesu rewitalizacji, ani nie dzieli tej
odpowiedzialności z żadnym innym organem.

POZIOM TRZECI:
Zarządzanie i realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji.
1)

Podjęcie uchwały Rady Miejskiej o uchwaleniu Gminnego Programu

Rewitalizacji
Zgodnie z Art. 14. pkt.1.
Gminny program rewitalizacji przyjmuje, w drodze uchwały, Rada Miejska.
Na

tym

poziomie

realizowane

są

określone

w

programie

rewitalizacji

projekty

inwestycyjne oraz zgodnie z zasadą finansowania krzyżowego równolegle projekty
społeczne.
Aby zrealizować przyjęte w programie rewitalizacji projekty inwestycyjne i społeczne
niezbędne jest pozyskanie zewnętrznych środków finansowych z funduszy strukturalnych
UE

2014-2020,

krajowych

i

zagranicznych

środków

publicznych

lub

realizacja

przedsięwzięć inwestycyjnych przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych
takich jak Partnerstwo Publiczno - Prywatne (PPP), projekty hybrydowe, emisja obligacji
komunalnych lub funduszy inwestycyjnych.
Do głównych, potencjalnych źródeł finansowania działań w ramach Gminnego Programu
Rewitalizacji można zaliczyć przede wszystkim:


Źródła publiczne - krajowe:


budżet gminy (środki własne)



programy rządowe i fundusze celowe, m.in. Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,



programy i fundusze wojewódzkie, m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Źródła publiczne - zagraniczne:


fundusze europejskie, w tym: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
Europejski Fundusz Społeczny,



m.in. w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,




inne fundusze zagraniczne.

Środki prywatne:


z

rynku

finansowego:

kredyty i

pożyczki, leasing,

emisja

obligacji

komunalnych, gwarancje bankowe,


środki własne inwestorów prywatnych,



środki organizacji pozarządowych,



Środki własne mieszkańców.

POZIOM CZWARTY:
Związany jest z monitoringiem i ewaluacją programu rewitalizacji.
Monitoring to proces polegający na okresowej kontroli i ocenie stopnia realizacji działań
zapisanych w GPR oraz wprowadzaniu modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się
warunkami zewnętrznymi i wewnętrznymi wpływającymi na rozwój gminy.
Aby stał się skutecznym narzędziem w procesie wdrażania i realizacji programu
rewitalizacji powinien cechować się następującymi zasadami:


wiarygodności,



aktualności,



rzetelności,

Monitoring stanowi integralną część codziennego zarządzania programem rewitalizacji.
Instrumentem wspierającym monitoring jest ewaluacja, czyli ocena i pomiar efektywności
realizowanych zadań inwestycyjnych i społecznych osiąganych wskaźników produktu,
rezultatu i oddziaływania a przede wszystkim rzeczywistego wymiaru wpływu programu
rewitalizacji, na jakość i komfort życia mieszkańców Gminy Pińczów.
Narzędziem

ułatwiającym

monitorowanie

projektów

rewitalizacyjnych

wspieranych

z funduszy europejskich jest Centralny System Informatyczny SL2014. Każda z instytucji
zarządzających programem operacyjnym, w którym przewidziane jest wsparcie dla
projektów

rewitalizacyjnych,

zobowiązana
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programowego systemu SL2014 dodatkowej wartości: „projekt rewitalizacyjny”. Dzięki
temu będzie ułatwiony późniejszy proces monitorowania i raportowania informacji.
Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej jest 6 podstawowych kryteriów, które
decydują o wynikach ewaluacji:
1.

Odpowiedniość – odpowiedniość celów rewitalizacji w stosunku do problemów,
jakie rewitalizacja miała rozwiązać.

2.

Przygotowanie programu – logika i kompletność procesu planowania rewitalizacji
oraz wewnętrzna logika i spójność dokumentu.

3.

Efektywność – koszty, szybkość i efektywność zarządzania, przy wykorzystaniu,
których wkład i działania zostały przekształcone w wyniki.

4.

Skuteczność – ocena wkładu osiągniętego dzięki wynikom w stosunku do
osiągnięcia celów

rewitalizacji, oraz

tego,

jaki

wpływ miały założenia na

osiągnięcia rewitalizacji.
5.

Wpływ – skutek - jaki wywiera rewitalizacja w szerszym środowisku, oraz jej
wkład w rozwój i podniesienie konkurencyjności.

6.

Trwałość – prawdopodobieństwo, że strumień korzyści wynikających z rewitalizacji
będzie „płynął” nadal, szczególnie kontynuacja działań w ramach rewitalizacji
i osiąganie wyników, ze szczególnym uwzględnieniem czynników rozwojowych
wsparcia ze strony polityki, czynników ekonomicznych i finansowych, aspektów
społeczno - kulturowych oraz zdolności instytucjonalnych.

Aby ewaluacja mogła w pełni spełniać te kryteria musi być oparta o określone wskaźniki,
których osiągnięcie będzie oznaczało spełnienie oczekiwań, jakie mieszkańcy Gminy
Pińczów mieli w stosunku do Programu Rewitalizacji.
Wskaźniki te są określone w odniesieniu do problemów, które zostały zaplanowane do
rozwiązania w ramach Programu Rewitalizacji w czterech sferach:
1) sfera gospodarcza,
2) sfera środowiskowa,
3) sfera przestrzenno - funkcjonalna,
4) sfera techniczna.
Wskaźniki te dotyczą generalnie następujących zagadnień:
•

zatrudnienia,

•

bezpieczeństwa publicznego,

221

GMINNY PROGRAM REWITALIACJI GMINY PIŃCZÓW
NA LATA
•

ochrony dziedzictwa kulturowego,

•

edukacji, kształcenia zawodowego,

•

infrastruktury społecznej,

•

zdrowia,

•

transportu i środowiska,

•

aktywności kulturalnej,

•

sportu i rekreacji,

•

integracji różnych grup społecznych i etnicznych,

•

rynku mieszkań, problemów mieszkaniowych,

•

środowiska zamieszkania i przestrzeni publicznej,

•

poprawy wizerunku Gminy Pińczów,

•

jakości i komfortu życia społeczności lokalnej.

Gminny

Program

Rewitalizacji

podlega

ocenie

aktualności

2015 - 2022

i

stopnia

realizacji,

dokonywanej przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, co najmniej raz na 3 lata,
zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie17.
Ocena

sporządzona

przez

wójta,

burmistrza

albo

prezydenta

miasta

podlega

zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej gminy
w Biuletynie Informacji Publicznej.
W przypadku stwierdzenia, że gminny program rewitalizacji wymaga zmiany, wójt,
burmistrz albo prezydent miasta występuje do rady gminy z wnioskiem o jego zmianę.
Do wniosku załącza się opinię.
W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji gminnego
programu rewitalizacji, osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych, rada gminy
uchyla uchwałę w sprawie gminnego programu rewitalizacji w całości albo w części,
z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
Zmiana

gminnego

programu

rewitalizacji

nie

wymaga

uzyskania

opinii,

ani

przeprowadzenia konsultacji społecznych, jeżeli:
1) nie dotyczy przedsięwzięć rewitalizacyjnych wskazanych w GPR obejmujących:
opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym
oraz
17

gospodarczym,

środowiskowym,

przestrzenno-funkcjonalnym

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji - Warszawa , dnia 3 listopada 2015 r. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
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technicznym,
w tym: listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wraz
z ich opisami zawierającymi w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia: nazwę
i wskazanie podmiotów je realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację,
szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny
w odniesieniu do celów rewitalizacji.
2)

nie wymaga zmiany uchwały dot. Specjalnej Strefy Rewitalizacyjnej.

POZIOM PIĄTY:
Związany z zakończeniem programu rewitalizacji i dokonaniem ewaluacji
ex-post dotyczącej całego programu rewitalizacji realizowanego w latach
2015 - 2022.
Zarządzanie,

monitoring,

i

ewaluacja

przy

uwzględnieniu

wzajemnych

zależności

oddziaływania i transparentności działań podejmowanych zarówno przez Zespół ds.
rewitalizacji powołany przez Burmistrza Gminy Pińczów, jak i wszystkich pozostałych
beneficjentów programu rewitalizacji winno przyczynić się do osiągnięcia wszystkich
celów założonych w rewitalizacji, co sumarycznie winno doprowadzić do cywilizacyjnego
wzrostu Gminy Pińczów i podniesienia jakości i komfortu życia mieszkańców.
Program Rewitalizacji służyć winien władzom gminy, jako nawigacja służąca realizacji
zadań i pozyskiwania niezbędnych środków finansowych, aby mieszkańcy gminy czuli,
iż realizowana jest z „ludźmi i dla ludzi”.
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