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1. Wprowadzenie
Przedmiotowa diagnoza jest dokumentem opisującym koncentrację negatywnych zjawisk społecznych,
gospodarczych,

środowiskowych,

przestrzenno-funkcjonalnych

i

technicznych

występujących

na terenie gminy Brzeźnica. Przeprowadzona analiza ww. zjawisk zaprezentowanych w diagnozie,
pozwala zidentyfikować obszary problemowe występujące na określonym terytorium i tym samym
pomaga w wyznaczeniu obszarów zdegradowanych, a w kolejnym etapie obszaru rewitalizacji, który
będzie stanowił podstawę do opracowania i przyjęcia Gminnego Planu Rewitalizacji.
Opracowanie planu rewitalizacji na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz.U. z 2015 r. poz.1777) jego koordynowanie i tworzenie warunków do wdrożenia i prowadzenia
procesu rewitalizacji stanowi zadanie własne gminy. Gmina Brzeźnica przystępując do przeprowadzenia
rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi ustawy, zobowiązana jest do wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji. Proces wskazania tych terytoriów, zgodnie z zapisami w ustawie, jest obwarowany
konkretnymi, opisanymi poniżej wymogami.
Zgodnie z zapisami ustawy 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 rewitalizacji.
Stąd pierwszym etapem opracowania gminnego programu rewitalizacji jest delimitacja, czyli
wyznaczenie obszarów zdegradowanych. Obszar może zostać wskazany jako obszar zdegradowany, jeśli
znajduje 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
oraz gdy występuje na nim co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk:
–

gospodarczych (w szczególności niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych
przedsiębiorstw),

–

środowiskowych (w szczególności przekroczenie standardów jakości środowiska, obecność
odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska),

–

przestrzenno-funkcjonalnych (w szczególności niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę
techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do podstawowych usług lub ich
niska jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru,
niski poziomu obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska jakość terenów publicznych),
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–

technicznych (w szczególności degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym
o przeznaczeniu

mieszkaniowym,

oraz

niefunkcjonowanie

rozwiązań

technicznych

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie
energooszczędności i ochrony środowiska)
Obszar cechujący się szczególną koncentracją wyżej wymienionych zjawisk, na którym gmina zamierza
prowadzić rewitalizację z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, wyznacza się jako obszar
rewitalizacji. Może on obejmować całość lub część obszaru zdegradowanego, ale nie może być większy
niż 20% powierzchni gminy ani zamieszkały przez więcej niż 30% liczby jej mieszkańców. Zarówno obszar
zdegradowany, jak i obszar rewitalizacji mogą być podzielone na podobszary, które nie muszą posiadać
wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym z nich występowania koncentracji opisanych
wyżej negatywnych zjawisk. Tak obszar zdegradowany, jak i rewitalizacji mogą stanowić to samo
terytorium, które w drodze uchwały wprowadza Rada Gminy Brzeźnica.
W celu zebrania obiektywnych i weryfikowalnych mierników niezbędnych do opracowania diagnozy
skorzystano z pomocy podmiotów i instytucji, które zajmują się gromadzeniem i przetwarzaniem tych
danych. W drodze przeprowadzonych prac analitycznych wyłonione zostały 2 podobszary zlokalizowane
na terenie gminy Brzeźnica, które ze względu na szczególną koncentrację zjawisk kryzysowych
wskazywane są jako podobszary spełniające kryteria obszaru zdegradowanego. Obszary te znajdują się
w granicach administracyjnych sołectw Kossowa oraz Sosnowice, na których terenie wyznaczono obszar
rewitalizacji zaprezentowany szczegółowo na mapach załączonych do przedmiotowego dokumentu.
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2. Podstawa prawna
Do momentu uchwalenia przedmiotowego opracowania przez Radę Gminy Brzeźnica, dokumentem,
który wyznaczał kierunki działań w zakresie rewitalizacji w gminie była „Strategia Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2007-2015”, którego kontynuacja wyrażona została w dokumencie pn.
„Strategia Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022”. Przedmiotowy dokument, którym jest „Gminny
Program Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022” stanowi zatem integralną część oraz
kontynuację obowiązujących do tej pory dokumentów strategicznych Gminy, przy czym zarówno
konstrukcja dokumentu, jak i proces jego powstawania stanowią wynik wejścia w życie ustawy
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r, poz. 1777 z późn. zm.), w świetle której przyjęta została nowa definicja
rewitalizacji oraz sposób wyznaczania obszaru rewitalizacji.
W dniu 17.11.2017 r. podjęto Uchwałę nr XX/186/2016 Rady Gminy Brzeźnica w sprawie przystąpienia
do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeźnica (na podstawie art.18. ust.2 pkt.
6 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym).
Przedmiotowe opracowanie jest Gminnym Programem Rewitalizacji w rozumieniu Ustawy
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015, poz. 1777 z późn. zm.).
Według ustawowej definicji 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 Rewitalizacji.
Zgodnie z powyższym pierwszym etapem opracowania gminnego programu rewitalizacji jest
delimitacja, czyli wyznaczenie obszaru zdegradowanego. Obszar zdegradowany został wyznaczony
na podstawie szczegółowych badań czynników mających wpływ na rozwój poszczególnych części
miasta, badania sondażowego przeprowadzonego wśród mieszkańców, wizyt studyjnych, spotkań
konsultacyjnych oraz konsultacji społecznych (szczegółowe informacje w tym zakresie zostały
przedstawione w rozdziale 15. Uspołecznienie dokumentu i proces partycypacji społecznej).
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego przewidzianego do rewitalizacji i tym samym wyznaczenie
podobszarów rewitalizacji zgodnie z art. 8. ust. 1. Ustawy o rewitalizacji następuje w drodze uchwały.
Rada Gminy Brzeźnica podjęła Uchwałę Nr XXIII/224/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brzeźnica. Uchwała weszła w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
(co nastąpiło dnia 28 lutego 2017 r., poz. 1130).
W rezultacie powyższych działań wyznaczono dwa podobszary rewitalizacji, które zostały nazwane:
podobszar Kossowa oraz podobszar Sosnowice.
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3. Zgodność dokumentu
3.1 Spójność dokumentu w skali makro
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022 jest wyrazem potrzeb społeczności
lokalnej

i

samorządu

Brzeźnicy.

Przedmiotowe

opracowanie

zostało

poddane

analizie

oraz kompleksowej weryfikacji w zestawieniu z kluczowymi dokumentami strategicznymi i operacyjnymi
o wymiarze regionalnym oraz lokalnym. Zakres analizy celowo ograniczono do poziomu regionalnego.
Proces rewitalizacji, co do zasady ma wymiar lokalny. Powinien on kreować rozwój na poziomie
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego i następnie pośrednio realizować cele i założenia
programów na poziomie regionu. Niniejsze opracowanie jest w pełni zgodne z założeniami, priorytetami
oraz celami artykułowanymi w poniżej zestawionych dokumentach.
W ramach analizy Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do roku 2020 stwierdza się zgodność
w następujących obszarach i celach:
Cel główny: Efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy dla rozwoju gospodarczego oraz
wzrost spójności społecznej i przestrzennej Małopolski w wymiarze regionalnym, krajowym
i europejskim.


Obszar I Gospodarka wiedzy i aktywność

Cel strategiczny: Silna pozycja Małopolski jako regionu atrakcyjnego dla inwestycji, opartego na wiedzy,
aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców.
1.2 Budowa infrastruktury regionu wiedzy
1.5 Wzmacnianie i promocja przedsiębiorczości
Uzasadnienie: Planowane działania rewitalizacyjne mają przyczynić się do wsparcia rozwoju
gospodarczego obszarów i szerzej całej gminy, w tym zwłaszcza w zakresie wsparcia podmiotów
gospodarczych i rozwoju przedsiębiorczości społecznej.


Obszar II Dziedzictwo i przemysł czasu wolnego

Cel strategiczny: Wysoka atrakcyjność Małopolski w obszarze przemysłów czasu wolnego dzięki
wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego i kultury.
2.1. Ochrona małopolskiej przestrzeni kulturowej
2.2 Zrównoważony rozwój infrastruktury oraz komercjalizacja usług czasu wolnego
2.3 Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysłów czasu wolnego
Uzasadnienie: W ramach planowanych działań rewitalizacyjnych zakłada się między innymi poprawę
dostępności mieszkańców i potencjalnych turystów do terenów rekreacyjnych, modernizację
istniejących obiektów infrastruktury przemysłu czasu wolnego, a także działania związane
ze wzmocnieniem i promocją lokalnej kultury i dziedzictwa.
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Obszar V Rozwój miast i terenów wiejskich

Cel strategiczny: Aktywne ośrodki usług publicznych i gospodarczych zapewniające szanse na rozwój
mieszkańców małych i średnich miast oraz terenów wiejskich
5.1. Rozwój funkcji lokalnych centrów usług publicznych
5.2. Rozwój gospodarczy małych i średnich miast oraz terenów wiejskich
5.3. Funkcjonalne zarządzanie przestrzenią na poziomie lokalnym
Uzasadnienie: Planowane działania rewitalizacyjne mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego
gminy, wspierania przedsiębiorczości mieszkańców, aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy, ale także przyczyniać się do zwiększenia funkcjonalności
i dostępności oferty przestrzeni i usług publicznych, w tym oferty kulturalnej i edukacyjnej, rekreacyjnej
i zdrowotnej mieszkańców.


Obszar VI Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne

Cel strategiczny: Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski w wymiarze środowiskowym,
zdrowotnym i społecznym.
6.1. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz wykorzystanie ekologii dla rozwoju Małopolski
6.3. Poprawa bezpieczeństwa społecznego: integrująca polityka społeczna
Uzasadnienie: Przedsięwzięcia zaplanowane w ramach GPR skupiają się na poprawie jakości środowiska
naturalnego, dostępności do terenów zielonych, poprawy ich jakości a także działań związanych
z zapobieganiem marginalizowaniu różnorodnych grup społecznych.

Cel

Obszar VII Zarządzanie rozwojem województwa
strategiczny:

Efektywnie

zarządzane

województwo,

którego

rozwój

oparty

jest

na współpracy i mobilizowaniu zasobów.
7.2 Kształtowanie i rozwój aktywności obywatelskiej oraz wzmacnianie kapitału społecznego
Uzasadnienie: Działania przewidziane w programie zakładają między innymi wzmacnianie
i promocję aktywności obywatelskiej, a także wsparcie działalności organizacji pozarządowych, rozwój
współpracy między organizacjami a samorządem oraz profesjonalizację działalności NGO.
Zgodnie z polityką rozwoju regionalnego prowadzoną przez Województwo Małopolskie Strategia
Rozwoju Województwa Małopolskiego do roku 2020 znajduję swoje uszczegółowienie w dziesięciu
programach strategicznych. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022
w istotny sposób odnosi się do zapisów jednego z nich: Program Strategiczny Dziedzictwo i Przemysły
Czasu Wolnego.
W zakresie Programu Strategicznego Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego zapisy GPR
są komplementarne z następującymi zapisami:
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Priorytet 1. Wzmocnienie źródeł tożsamości poprzez ochronę zasobów dziedzictwa, jego rewaloryzację,
kształtowanie krajobrazu kulturowego, rewitalizację przestrzeni oraz odczytywanie i interpretację
znaczeń kulturowych
Działania 1.3 Kompleksowe programy rewitalizacji społecznej i ekonomicznej oraz kształtowanie
przestrzeni, w obrębie którego wskazano między innymi następujący kierunek interwencji: systemowe
działania na rzecz harmonijnego kształtowania przestrzeni publicznej.
Uzasadnienie: Zakładane działania odnoszą między innymi do przedsięwzięć mających na celu tworzenie
przestrzeni do wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk, wzmacniania partycypacji społecznej,
a także ochrony dziedzictwa kulturowego.
Spójność dokumentu ze Strategią Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2014-2020 wyraża
się w następujących elementach:
–

Misji, którą jest: Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy powiatu wadowickiego jako
atrakcyjnego

i bezpiecznego miejsca

zamieszkania, pracy, edukacji, inwestowania

i wypoczynku w przyjaznym środowisku.
–

Zgodnością z założeniami:
o

Cel strategiczny: Powiat wadowicki regionem opartym na wiedzy, aktywności
zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców
▪

I.3 Cel operacyjny: Łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa
uwzględniająca zmiany na lokalnym rynku pracy

▪

I.5 Cel operacyjny: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców powiatu

▪

I.6 Cel operacyjny: Wsparcie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na
terenie powiatu wadowickiego

o

Cel strategiczny: Stworzenie kompleksowej oferty spędzania wolnego czasu
w powiecie wadowickim
▪

II.3 Cel operacyjny: Wspieranie rozwoju infrastruktury podnoszącej
atrakcyjność turystyczną regionu

▪
o

II. 4 Cel operacyjny: Opracowanie spójnej wizji promocji powiatu

Cel strategiczny: Poprawa infrastruktury komunikacyjnej i teleinformatycznej jako
czynnik sprzyjający integralności i konkurencyjności powiatu wadowickiego
▪

III.3 Cel operacyjny: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu
wadowickiego

o

Cel strategiczny: Poprawa warunków życia mieszkańców terenów wiejskich
i utrzymanie w dobrym stanie nieruchomości stanowiących mienie powiatu
wadowickiego
▪

IV.3 Cel operacyjny: Zwiększenie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym
z wykorzystaniem infrastruktury i potencjału terenów wiejskich
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▪

IV.4 Cel operacyjny: Wzrost konkurencyjności i produktywności gospodarstw
powiatu wadowickiego

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

3.2 Opis powiązań GPR z dokumentami strategicznymi gminy
W wymiarze mikro, Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022 jest zgodny
z następującymi dokumentami:
Strategia Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022, w zakresie:
Misji Gminy sformułowanej: Gmina Brzeźnica — Komfort życia mieszkańców i funkcjonowania
podmiotów na długie lata.
Celami strategicznymi:
–

Cel strategiczny I.1. Wykorzystanie walorów gminy dla jej rozwoju gospodarczego

w szczególności: w zakresie działań związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości i przedsiębiorczości
okołoturystycznej.
–

Cel strategiczny II.2. Wzrost poziomu życia mieszkańców gminy

w szczególności: w zakresie kierunków związanych z poprawa warunków i jakości edukacji oraz sportu,
poprawą warunków i jakości usług świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, rozwojem
turystyki i ochroną dziedzictwa kulturowego, poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz tworzeniem
dogodnych warunków życia.
–

Cel strategiczny III.3. Zrównoważony rozwój regionu poprzez poprawę stanu infrastruktury
technicznej gminy

w szczególności: w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej oraz zrównoważonego wykorzystania
zasobów środowiska naturalnego.
–

Cel strategiczny IV.4. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

w szczególności: w zakresie wzrostu dostępności i jakości świadczenia usług publicznych oraz kreowania
społeczeństwa obywatelskiego.
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Uzasadnienie: Analizę komplementarności GPR ze Strategia Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 20162022, przeprowadzono na poziomie misji, celów strategicznych i operacyjnych. GPR jest dokumentem
w pełni wynikającym z zapisów Strategii i realizuje znacząca liczbę celów operacyjnych wskazanych
w dokumencie.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzeźnica, w zakresie:
–

Celu głównego sformułowanego następująco: Stały wzrost standardów życia mieszkańców
gminy w oparciu o racjonalne wykorzystanie zasobów gminy zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju.

–

Celu strategicznego w sferze społeczno – gospodarczej, którego zapisy brzmią: Systematyczny
rozwój ekonomiczny gminy ze szczególnym uwzględnieniem mieszkalnictwa i usług, rolnictwa
towarowego, drobnej wytwórczości oraz wypoczynku i rekreacji.

–

Celu strategicznego w sferze przestrzennej: Harmonijny rozwój przestrzenny gminy na bazie
istniejącego

zainwestowania

oraz

racjonalnego

wykorzystania

zasobów

środowiska

przyrodniczego i kulturowego.
Ponadto Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022 zbieżny jest z celami
operacyjnymi zawartymi w Studium, w tym celami określonymi w sferze:


Społecznej, a w szczególności: zapewnieniem obsługi mieszkańców w zakresie usług publicznych
na poziomie akceptowanych standardów jakościowych i ilościowych, zapewnieniem młodzieży
możliwości ogólnego, wszechstronnego wykształcenia, w sposób pozwalający na znalezienie
w przyszłości zatrudnienia, utworzeniem atrakcyjnych przestrzeni publicznych służących
integracji społeczność lokalnej oraz zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w dziedzinie usług,
wypoczynku i rekreacji, tworzeniem dogodnych warunków dla realizacji twórczych potrzeb
i aspiracji mieszkańców, tworzeniem warunków dla włączenia się w życie gminy osób
o ograniczonej sprawności.



Ekonomicznej, w zakresie: tworzenia warunków dla rozwoju usług z zakresu wypoczynku
i rekreacji.



Kulturowej, w zakresie: zachowania i wyeksponowanie istniejących zasobów dziedzictwa
kulturowego i krajobrazu, ochrona zabytkowych obiektów i zespołów oraz stanowisk
archeologicznych.



Przestrzennej, w szczególności: w zakresie struktury przestrzennej, w tym terenów
wypoczynkowo – rekreacyjnych oraz struktury transportowej w zakresie wykorzystania linii
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kolejowej, jako elementu systemu transportowego mogącego służyć aktywizacji ekonomicznej
gminy.
Uzasadnienie: Ważnym elementem interwencji zaplanowanej w ramach GPR jest rewitalizacja
układu funkcjonalno-przestrzennego wyznaczonych obszarów, przy jednoczesnym zachowaniu ich
wartości kulturowych, środowiskowych, a także mających na celu wzmocnienie potencjałów
społecznych i ekonomicznych. Podjęte działania zostały poddane analizie z punktu widzenia ich
zgodności ze Studium, co zapewnia ich adekwatność.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Dla Gminy Brzeźnica Na Lata 2016-2021,
w zakresie:
Celu głównego Strategii: Tworzenie instytucjonalnych, organizacyjnych i materialnych warunków
sprzyjających ograniczaniu obszarów wykluczenia społecznego.
Celów strategicznych:


Cel strategiczny I Zintegrowany System Pomocy Społecznej, w tym w ramach wyznaczonych
celów operacyjnych:
o

System wsparcia na rzecz osób bezrobotnych

o

System wsparcia na rzecz osób ubogich i podlegających wykluczeniu społecznemu

o

Kontynuowanie działań sytemu wsparcia dla osób uzależnionych i doznających
przemocy.

o


Rozwijanie form wsparcia i pomocy na rzecz osób starszych

Cel strategiczny II Tworzenie Warunków Sprzyjających Umacnianiu Instytucji Rodziny,
w tym celów operacyjnych:



o

Pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

o

Tworzenie sytemu edukacji i wspierania rodziny

o

Tworzenie warunków do organizowania aktywnego wypoczynku dla rodzin.

Cel strategiczny V Tworzenie warunków rozwoju kapitału kulturowego oraz edukacyjnego,
w szczególności w zakresie celu operacyjnego dot. zapewnienia dostępu dla mieszkańców
gminy do oferty kulturalnej oraz edukacyjnej.

Uzasadnienie: Przedmiotowy dokument skupia się w swej istocie na realizacji rewitalizacji
społecznej. Zapisy Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2021 stanowiły
ważne wytyczne przy opracowywaniu GPR, wskazując z jednej strony na zidentyfikowane potrzeby
mieszkańców, z drugiej pokazując te obszary interwencji, które powinny mieć charakter
pierwszoplanowy.
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4. Charakterystyka gminy
Gmina Brzeźnica to gmina wiejska usytuowana w zachodniej części województwa małopolskiego. Obszar
gminy to 6 643 ha (66 km2) zamieszkiwany przez około 10 tys. mieszkańców. Gminę Brzeźnica tworzy
łącznie 13 sołectw, wśród których znajdują się: Bęczyn, Brzezinka, Brzeźnica, Chrząstowice, Kopytówka,
Kossowa, Łączany, Marcyporęba, Nowe Dwory, Paszkówka, Sosnowice, Tłuczań, Wyźrał.
Administracyjnie gmina stanowi jedną z dziesięciu gmin powiatu wadowickiego. Od południa graniczy
z miastami Kalwaria Zebrzydowska i Wadowice, od zachodu z gminami Tomice i Spytkowice, a od
północy (przez Wisłę) z gminą Czernichów (pow. krakowski). Brzeźnica wraz z gminami Spytkowice,
Przeciszów, Tomice, Polanka Wielka, Osiek i Zator tworzy „Dolinę Karpia”, która jest Lokalną Grupą
Działania opartą na zasadzie trójsektorowego partnerstwa składającego się z przedstawicieli sektora
publicznego, gospodarczego i społecznego, której celem jest poprawa jakości życia na obszarze,
wzmocnienie lokalnego kapitału społecznego, aktywizacja mieszkańców, poprawa samoorganizacji oraz
zarządzania zasobami lokalnymi a także zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa przyrody
i kultury.
Tabela 1 Podział administracyjny gminy

Bęczyn

584,5

Udział w
powierzchni
gminy [%]
8,8%

531

Udział w
zaludnieniu
gminy
5,3%

Brzezinka

298,7

4,5%

420

4,2%

141

Brzeźnica

698,3

10,5%

1295

12,9%

185

Chrząstowice

225,5

3,4%

456

4,5%

202

Kopytówka

264,6

4,0%

269

2,7%

102

Kossowa

349,3

5,3%

486

4,8%

139

Łączany

399,5

6,0%

1610

16,1%

403

Marcyporęba

1101,3

16,6%

1002

10,0%

91

Nowe Dwory

231,1

3,5%

456

4,5%

197

Paszkówka

593,4

8,9%

925

9,2%

156

Sosnowice

550,8

8,3%

1165

11,6%

212

Tłuczań

1044,8

15,7%

977

9,7%

94

Wyźrał

297,3

4,5%

430

4,3%

145

Gmina Brzeźnica

6639,1

100,0%

10022

100,0%

151

Powierzchnia
[ha]

Liczba ludności

Ludność na 1
km2
91

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Brzeźnicy.

Zasadnicza część gminy Brzeźnica leży w dolinie rzeki Wisła i jej niewielkich południowych dopływów,
czyli niewielkich strumieni: Grabarz, Wilgoszcz, Brodawka i Sosnowianka. Nad wioskami i przysiółkami
leżącymi w południowej części gminy wznoszą się łagodne wzniesienia Pogórza Wielickiego, które
przekraczają 400 m n.p.m., a jest to m.in. Góra Draboż — 435 m n.p.m. (w paśmie Niedźwiedzia) i jest
to najwyżej położony punkt gminy. Pozostałe większe wzniesienia to Niedźwiedzia — 427 m n.p.m.,
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Trawna Góra — 421 m n.p.m. i Jurczakowi 414 m n.p.m. Natomiast najniżej położone miejsca gminy (ok.
210 m n.p.m.) znajdują się w dolinie Wisły w sołectwie Brzeźnica.
Niewielką część, bo około 17% obszaru gminy pokrywają lasy i użytki leśne. Grunty rolne i leśne stanowią
prawie 75% powierzchni, natomiast obszary zurbanizowane zaledwie 5,5%. Pozostałe około 5% to
nieużytki i wody. W lasach na południowych krańcach gminy dominuje drzewostan liściasty, m.in.
buczyna karpacka, roślinność grądowa (grab, lipa, dąb, modrzew i jodła). Fragment lasu w pobliżu
Tłuczani o nazwie „Burzynek” ma zostać przekształcony w rezerwat. Natomiast na terenach nizinnych
(często podmokłych) spotyka się w tamtejszych gajach i zagajnikach głownie: wierzbę, topolę, olszę,
osikę, brzozę, robinię (akację) lipę i jesion. Ponad 70% powierzchni gminy Brzeźnica zaliczana jest do
gleb bardzo dobrych i dobrych (I, II I III klasa). Są to głównie: mady, gleby brunatne i lessy.
Miejscowość Brzeźnica stanowiąca centrum administracyjne gminy Brzeźnica, oddalona jest o około 35
km na zachód os stolicy województwa małopolskiego - Krakowa oraz o około 70 km od Katowic, stolicy
województwa śląskiego. O korzystnym usytuowaniu gminy świadczy także niewielka odległości od
autostrady A4 (około 20 km) oraz położenie wzdłuż drogi krajowej nr 44 łączącej duże miasta i ważne
ośrodki gospodarcze województwa śląskiego z Krakowem. Przez gminę przebiega również linia kolejowe
łącząca Oświęcim z Krakowem. Najbliższe porty lotnicze znajdują się w Katowicach i w Krakowie.
Zagęszczenie szlaków komunikacyjnych, nieznaczna odległość od dużych ośrodków miejskich
oraz bliskość rzek i zespołów przyrodniczych czyni gminę Brzeźnica ośrodkiem atrakcyjnym pod
względem turystycznym.
Dla terenu gminy Brzeźnica sporządzono 13 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obejmujących sołectwa: Bęczyn, Brzezinka, Brzeźnica, Chrząstowice, Kopytówka, Kossowa, Łączany,
Marcyporęba, Nowe Dwory, Paszkówka, Sosnowice, Tłuczań, Wyźrał, dzięki czemu cały obszar Gminy
Brzeźnica jest w chwili obecnej objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Obowiązuje on od 2009 roku i sporządzony został zgodnie z obecnie obowiązującym
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzeźnica uchwalonym
w 2000 roku. W planie tym przeznaczono łącznie około 1463 ha terenów pod utrzymanie lub rozwój
różnego rodzaju zainwestowania.
Gmina Brzeźnica jest jedyną gminą powiatu wadowickiego, w którym liczba ludności na przestrzeni lat
2005-2015 nie uległa wzrostowi. W omawianym okresie populacja powiatu powiększyła się o 5 337 osób
i wyniosła 159 538 mieszkańców, podczas gdy liczba mieszkańców Brzeźnicy w 2015 roku była
identyczna jak w roku 2005 i wynosiła 10 188 osób. Mieszkańcy gminy stanowią zaledwie 6,4% ogółu
mieszkańców powiatu, przy czym odsetek ten ma charakter malejący, mimo stałej dodatniej tendencji
przyrostu naturalnego wynoszącej przeciętnie około +18 osób rocznie.
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Wobec powyższego sytuacja demograficzna gminy na tle powiatu wadowickiego rysuje się
niekorzystnie, jednakże oceniając ją w szerszym kontekście, należy mieć również na uwadze
powszechnie występujący w Polsce proces depopulacji zauważalny również w wielu miastach i gminach
województwa małopolskiego.
Struktura wiekowa mieszkańców gminy Brzeźnica wskazuje na stopniowy i stały spadek odsetka osób
w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności. Na przestrzeni lat 2005-2015 odsetek osób
w tej grupie wiekowej zmniejszył się o 3,41%, mimo dodatniego przyrostu naturalnego. Jednocześnie
odnotowany wzrost odsetka osób w wieku poprodukcyjnym wyniósł zaledwie 0,12%, co wynika
z korzystnego bilansu migracji, potwierdzonego dynamicznym wzrostem odsetka osób w wieku
produkcyjnym (o 3,29%). Mimo obserwowanej niekorzystnej zmiany demograficznej, można uznać
iż społeczeństwo Brzeźnicy starzeje się stosunkowo powoli, głównie za sprawą nasilonej migracji
osiedleńczej osób spoza gminy.

5. Diagnoza Gminy służąca delimitacji obszarów zdegradowanych
i obszarów rewitalizacji
5.1 Metodyka wyznaczania obszaru zdegradowanego
5.1.1

Wyróżnione obszary

W ramach prowadzonych prac wyróżniono 13 obszarów pokrywających się z granicami sołectw gminy
Brzeźnica. Następnie dokonano analizy porównawczej w obrębie wyłonionych jednostek,
co umożliwiło wskazanie obszarów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji ze względu
na odnotowywane negatywne zjawiska społeczne, techniczne, gospodarcze i środowiskowe.

5.1.2

Dobór kryteriów delimitacji obszarów zdegradowanych

Dla prawidłowego przeprowadzenia delimitacji analizowanych obszarów konieczny był wybór
odpowiednich zmiennych, które je w sposób istotny statystycznie różnicują. Ze względu na charakter
gminy i występujące w nim zjawiska społeczne i demograficzne, jak również środowiskowe, przestrzenne
i techniczne konieczne było zbadanie szeregu zmiennych i wypracowanie katalogu umożliwiającego
analizę na każdym ze wskazanych w ustawie o rewitalizacji poziomie. Przeprowadzone prace umożliwiły
wypracowanie zbioru zmiennych zaprezentowanych w poniższej tabeli.
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Kategoria

Zmienna

Liczba klientów
GOPS

Liczba udzielonych
świadczeń przez
GOPS
Wartość
udzielonych
świadczeń przez
GOPS

Liczba osób
uzależnionych od
alkoholu

Sfera społeczna

Liczba ofiar
przemocy
domowej

Liczba
bezrobotnych

Wyniki
sprawdzianu
szóstoklasisty

Liczba przestępstw

Liczba kradzieży
z włamaniem

Liczba organizacji
pozarządowych

Opis zmiennej
Wskaźnik obrazujące potrzeby lokalnej społeczności w zakresie
zinstytucjonalizowanej pomocy społecznej. Zmienna prezentowana
w formie średniej przeliczeniowej liczby klientów z 3 ostatnich na
100 mieszkańców.
Źródło danych: GOPS w Brzeźnicy.
Wskaźnik prezentujący skale liczbę świadczeń pomocy społecznej
udzielanej lokalnej społeczności. Zmienna prezentowana w formie
średniej przeliczeniowej liczby udzielanych świadczeń w latach
2013-2015 przez GOPS na 100 mieszkańców.
Źródło danych: GOPS w Brzeźnicy.
Wskaźnik prezentujący skale pomocy udzielanej lokalnej
społeczności. Zmienna prezentowana w formie średniej
przeliczeniowej kwotę udzielanych świadczeń w 3 ostatnich latach
przez GOPS na 100 mieszkańców.
Źródło danych: GOPS w Brzeźnicy.
Wskaźnik prezentujący skale występowania problemu
alkoholowego wśród lokalnej społeczności. Zmienna prezentowana
w formie średniej przeliczeniowej liczby osób uzależnionych od
alkoholu w latach 2013-2015 na 100 mieszkańców.
Źródło danych: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Brzeźnicy.
Wskaźnik opisujący liczbę zarejestrowanych zgłoszeń przemocy
domowej wpływający bezpośrednio na jakość funkcjonowania
rodzin. Zmienna prezentowana w formie średniej przeliczeniowej
dla lat 2014-2015 obrazująca liczbę zarejestrowanych zdarzeń na
100 mieszkańców.
Źródło danych: GOPS w Brzeźnicy.
Wskaźnik skupiający się na ocenie sytuacji społeczności obszaru
na lokalnym rynku pracy. Zmienna prezentowana w formie średniej
przeliczeniowej dla lat 2013-2015 pokazującej liczbę osób
bezrobotnych na 100 mieszkańców.
Źródło danych: PUP w Wadowicach.
Wskaźnik prezentujący wartość wyników edukacji na poziomie
szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Brzeźnica.
Zmienna prezentowana w formie średniej wartości wskaźnika
uzyskanego w trakcie egzaminu szóstoklasisty.
Źródło danych: OKE w Krakowie.
Wskaźnik opisujący poziom bezpieczeństwa na danym obszarze,
skupia się na prezentacji danych dotyczących poważnych naruszeń
prawa. Zmienna prezentowana w formie średniej przeliczeniowej
dla lat 2014-2015 pokazującej liczbę przestępstw na 100
mieszkańców. Źródło danych: KP Policji w Brzeźnicy.
Wskaźnik opisujący sytuację w zakresie naruszeń prawa
wpływających szczególnie negatywnie na naruszenie mienia
prywatnego. Zmienna prezentowana w formie średniej
przeliczeniowej dla lat 2014-12015 prezentującej liczbę
przypadków kradzieży z włamaniem na 100 mieszkańców.
Źródło danych: KP Policji w Brzeźnicy.
Wskaźnik prezentujący liczbę organizacji pozarządowych
zarejestrowanych w poszczególnych sołectwach gminy Brzeźnica
przypadających na każde 100 mieszkańców obszaru.
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Kategoria

Zmienna

Opis zmiennej
Źródło danych: baza Krajowego Rejestru Sądowego.

Frekwencja
wyborcza

Sfera
gospodarcza

Liczba
zarejestrowanych
działalności
gospodarczych

Sfera techniczna

Szacowane koszty
nakładów na
modernizację

Dostęp do
przestrzeni
zielonych

Sfera
przestrzennofunkcjonalna

Dostęp do
placówek
przedszkolnych i
szkolnych
Dostęp do
obiektów
sportoworekreacyjnych
Dostępność
połączeń
transportu
zbiorowego

Poziom natężenia
hałasu

Sfera
środowiskowa
Ilość wyrobów
zawierających
azbest
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Wskaźnik obrazujący poziom zaangażowania obywatelskiego
odnoszący się do udziału w wyborach samorządowych.
Źródło danych: Państwowa Komisja Wyborcza.
Wskaźnik obrazujący poziom rozwoju przedsiębiorczości
w poszczególnych obszarach, prezentowany w formie
przeliczeniowej, wyrażanej stosunkiem zarejestrowanych
działalności gospodarczych do liczby ludności.
Źródło danych: CEIDG i KRS rejestr przedsiębiorców.
Zmienna obrazująca szacowaną wartość kosztów związanych z
termomodernizacją oraz poprawą wskaźników efektywności
energetycznej wskazywanych w działaniach dotyczących realizacji
założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Brzeźnica.
Zmienna prezentowana w formie wskaźnika przeliczeniowego
wartości planowanych inwestycji na 100 mieszkańców.
Źródłem danych dla oceny stopnia wysokości nakładów były
informacje zawarte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.
Wskaźnik prezentujący dostęp do przestrzeni zielonych w
poszczególnych obszarach. Wskaźnik został oceniony na podstawie
danych przestrzennych obrazujących udział terenów zielonych na
danym obszarze.
Źródło: badania własne.
Wskaźnik prezentujący dostęp do placówek przedszkolnych,
oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów na
terenie poszczególnych miejscowości. Wskaźnik został oceniony na
podstawie danych Urzędu Gminy Brzeźnica.
Źródło: dane Urzędu Gminy Brzeźnica.
Wskaźnik prezentujący dostęp do obiektów sportoworekreacyjnych oraz miejsc spędzania wolnego czasu na terenie
poszczególnych miejscowości. Wskaźnik został oceniony na
podstawie danych Urzędu Gminy Brzeźnica.
Źródło: dane Urzędu Gminy Brzeźnica.
Wskaźnik prezentujący dostęp do połączeń transportu zbiorowego
(publicznego oraz prywatnego) na terenie poszczególnych
miejscowości. Wskaźnik został oceniony na podstawie danych
Urzędu Gminy Brzeźnica.
Źródło: dane Urzędu Gminy Brzeźnica.
Wskaźnik prezentujący negatywne zjawisko, szczególnie
odczuwane na terenach silnie zurbanizowanych, związane z
poziomem hałasu generowanego przez ruch samochodowy i
kolejowy.
Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Brzeźnica, Program Ochrony Środowiska dla
Gminy Brzeźnica.
Wskaźnik prezentujący stopień nagromadzenia wyrobów i
odpadów zawierających azbest stwarzających zagrożenie dla życia,
zdrowia ludzi lub stanu środowiska w przeliczeniu na 100
mieszkańców obszaru.
Źródło: Program Usuwania Azbestu I Wyrobów Zawierających
Azbest z Terenu Gminy Brzeźnica na lata 2014 – 2032
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Powyżej wymienione zmienne zostały zaprezentowane w kolejnych rozdziałach. Przyjęte wskaźniki
w pierwszej kolejności zostały wykorzystane do zobrazowania częstości/skali występowania danego
zjawiska na obszarze objętym analizą, a następnie poprzez proces normalizacji wskaźniki cząstkowe
posłużyły do konstrukcji syntetycznych wskaźników obrazujących poziom degradacji społecznej oraz
gospodarczej, przestrzennej, technicznej i środowiskowej obszaru na tle całej gminy. W trakcie
prowadzonej analizy brano także pod uwagę inne wskaźniki mogące odnosić się do stopnia poziomu
występowania degradacji na terenie poszczególnych miejscowości gminy (takich jak występowanie
dzikich wysypisk śmieci, kondycji lokalnych przedsiębiorstw itp.), jednakże ze względu na niski poziom
ich zróżnicowania, lub brak faktycznego występowania nie zostały one ujęte w zestawieniu wskaźników
składających się na wskaźnik syntetyczny.
Ze względu na zróżnicowany charakter zgromadzonych wskaźników oraz ich odmienny charakter
wartościowy i jakościowy, przy konstruowaniu wskaźników syntetycznych posłużono się normalizacją
opartą o trzy klasy wartości, którym przypisano wartość punktową:
+1 – dla wartości korzystnych (oznaczających rozwój społeczno-gospodarczy);
0 – dla wartości neutralnych;
-1 – dla wartości niekorzystnych.
Wartości graniczne wyznaczające zakres klasy,

a zatem i wartość punktową, obliczone zostały

w oparciu o połowę wartości odchylenia standardowego wokół średniej wyznaczonej dla danej wartości
analizowanego wskaźnika w całej gminie. Wartość wskaźnika syntetycznego została obliczona osobno
jako

średnia

znormalizowanych

wartości

wskaźników

cząstkowych

dla

sfery

społecznej

oraz łącznie dla sfery gospodarczej, technicznej, funkcjonalno-przestrzennej i środowiskowej. Wskaźnik
syntetyczny przyjmuje więc wartości w zakresie od -1 (maksymalny stopień degradacji społecznogospodarczej) do +1 (maksymalny stopień rozwoju społeczno-gospodarczego).

5.2 Sfera społeczna
Na przestrzeni ostatnich lat jednym z głównych problemów społecznych gminy Brzeźnica, był bardzo
niski poziom przyrostu liczby mieszkańców, zauważalny w szczególności na tle ościennych gmin.
Brzeźnica jako jedyna gmina w powiecie w okresie lat 2005-2015 nie odnotowała realnego przyrostu
mieszkańców, mimo stałego dodatniego bilansu salda migracji oraz przyrostu naturalnego,
co wskazuje na to, iż ościenne gminy pod względem społecznym rozwijają się szybciej niż gmina
Brzeźnica.
W związku z powyższym zdecydowano się na analizę sfery społecznej na pięciu poziomach:
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1. Pomocy społecznej, w szczególności liczby klientów, liczby udzielanych świadczeń oraz ich
wysokości,
2. Bezrobocia, tak ważnego czynnika wpływającego na jakość życia,
3. Jakości edukacji mierzonej wynikami egzaminów szóstoklasisty w szkołach podstawowych,
4. Występowania negatywnych zjawisk społecznych, mierzonych liczbą naruszeń prawa,
zjawiskiem przemocy domowej oraz liczbą osób uzależnionych od alkoholu,
5. Poziomem

kapitału

społecznego,

mierzonego

liczba

zarejestrowanych

organizacji

pozarządowych oraz frekwencją wyborczą w wyborach samorządowych.
Osoby będące klientami pomocy społecznej, świadczonej w Brzeźnicy przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej (GOPS), znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Właśnie tę grupę uznaję się
za kluczową z punktu widzenia rewitalizacji, która ma mieć głównie wymiar społeczny. Ich liczbę
poddano analizie poprzez obliczenie średniej liczby klientów GOPS na 100 mieszkańców danego
obszaru. Średnia wartość wskaźnika dla gminy Brzeźnica wynosi 9,2. Odchylenie standardowe w tym
przypadku ma wartość 3,5, co wobec przyjętej metodologii wskazuje, iż wśród obszarów o wysokim
poziomie degradacji znajdują się sołectwa, w których wartość wskaźnika wynosi powyżej 11,0.
Do grupy sołectw o najwyższym wskaźniku degradacji zaliczają się zatem: Chrząstowice (11,2), Wyźrał
(12,2), Sosnowice (12,4), Kossowa (13,7) oraz Marcyporęba (16,7). Natomiast najniższą wartość
wskaźnika odnotowano w Łączanach (5,7) oraz Tłuczani (5,7).
Grafika 1 Liczba klientów GOPS w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne
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Następny wskaźnik obrazuje liczbę świadczeń udzielanych przez GOPS w przeliczeniu na 100
mieszkańców sołectwa. Przeciętna liczba świadczeń w całej gminie wynosi 350 na 100 mieszkańców
rocznie. W grupie sołectw o najwyższym współczynniku liczby świadczeń pomocowych, znalazły się
sołectwa w których wartość wskaźnika wynosi powyżej 443. W większość są to sołectwa z najwyższą
liczbą klientów ośrodka pomocy, choć do grupy tej zalicza się także Brzeźnica, która cechuje
się nieznacznie wyższą od przeciętnej liczbą klientów.

Grafika 2 Liczba udzielonych świadczeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

Analiza liczby świadczeń i klientów GOPS musi zostać uzupełniona przez analizę świadczeń, które osoby
te otrzymują. Ponieważ liczba świadczeń jest bardzo duża, zdecydowano się na użycie uniwersalnej
miary jaką jest ich wartość. Podkreślić tu należy, iż analizowano łączną wartość świadczeń
przypadających na każdego klienta GOPS, a następnie dokonano jej przeliczenia na 100 mieszkańców.
Grafika zaprezentowana poniżej pokrywa się w znacznej części z danymi prezentującymi przeliczeniową
liczbę klientów oraz liczbę świadczeń GOPS. Jednakże w przypadku sołectw, w których odnotowano
najwyższą

liczbę

klientów

oraz

najwyższą

liczbę

świadczeń,

sumy

przekazywane

na świadczenia okazują się być często niższe niż w pozostałych jednostkach. Przykładem tego typu
sytuacji jest sołectwo Marcyporęba, które przeciętnie na wsparcie 100 klientów przekazuje około 8 927
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zł, czyli mniej niż gminy w których współczynnik liczby klientów GOPS jest niższy tj. Sosnowice (12 000
zł), Brzeźnica (10 802 zł), Kossowa (10 091 zł) czy Chrząstowice (9 902 zł).
Grafika 3 Kwota udzielonych świadczeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

W gminie Brzeźnica nie występuję prosta zależność pomiędzy zjawiskiem bezrobocia a pomocą
społeczną, co może być wynikiem stale zmniejszającego się poziomu bezrobocia w gminie co może
świadczyć o tym, iż oferowana w części sołectw praca jest pracą niskopłatną, co generuje tworzenie
społeczności „working poor” - pracujących biednych, którzy mimo posiadania zatrudnienia, nie są
w stanie samodzielnie się utrzymać. Przeciętna liczba osób bezrobotnych w gminie Brzeźnica wynosi
około 3,12 osób na 100 mieszkańców. Sołectwa w których zanotowano najwyższą koncentrację osób
bezrobotnych to: Chrząstowice (3,87), Brzezinka (3,73), Brzeźnica (3,66) oraz Marcyporęba (3,56).
Prezentowany wskaźnik liczby bezrobotnych w poszczególnych sołectwach, stanowi średnią wartość
liczby osób bezrobotnych mieszkańców sołectwa zarejestrowanych w PUP w Wadowicach w latach
2013-2015, w przeliczeniu na 100 mieszkańców sołectwa.
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Grafika 4 Liczba bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

Uzupełnieniem powyższych analiz dotyczących kwestii pomocy społecznej oraz lokalnego rynku pracy,
są dane dotyczące występowania zjawisk patologicznych, jakimi są zjawisko alkoholizmu, przemoc
domowa oraz przestępstwa odnotowane przez Policję.
W zakresie liczby osób uzależnionych od alkoholu w gminie Brzeźnica, wartość wskaźnika wyliczona
została w oparciu o średnią liczbę odnotowanych osób w okresie 2013-2015, którą następnie
przeliczono w stosunku do 100 osób zamieszkujących dany obszar. W badanym okresie średni wskaźnik
alkoholizmu dla gminy Brzeźnica wynosił 0,22 osoby na 100 mieszkańców. Jest to zatem wartość bardzo
niska, jednakże w sołectwach Sosnowice, Brzeźnica oraz Kossowa wartość omawianego wskaźnika ma
wartość podwyższoną i wynosi 0,34 w przypadku Sosnowic, 0,31 w Brzeźnicy oraz 0,27 w przypadku
Kossowej. Rozkład sołectw z podwyższonym natężeniem zjawiska alkoholizmu, częściowo koreluje
z koncentracją zjawiska bezrobocia. Szczegółowy rozkład omawianego wskaźnika zaprezentowano na
poniższej mapie.
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Grafika 5 Liczba osób uzależnionych od alkoholu w przeliczeniu na 100 osób

Źródło: opracowanie własne

Kolejnym z omawianych wskaźników, jest liczba przypadków przemocy w rodzinie. Podobnie jak
w przypadku alkoholizmu, ogólny wskaźnik przemocy w rodzinie w gminie Brzeźnica jest bardzo niski
i wynosi około 0,17 na 100 mieszkańców. Jednakże aż w 5 z badanych sołectw, wartość omawianego
wskaźnika znajduje się powyżej poziomu wskazującego na dużą koncentrację zjawiska - zgodnie
z przyjętą metodologią jest to wartość średnia +/- 1/2 odchylenia standardowego. Wartość wskaźnika
wskazującego na wysoką wartość zjawiska wynosi 0,22 przypadku na 100 mieszkańców. Wśród sołectw
o najwyższym natężeniu przemocy w rodzinie znalazły się: Brzezinka (0,40), Chrząstowice (0,29),
Kossowa (0,27), Łączany oraz Kopytówka - w obu przypadkach 0,25.
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Grafika 6 Liczba ofiar przemocy domowej w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

Poniżej zaprezentowano wskaźniki oparte o dane Policji w zakresie odnotowanych naruszeń prawa:
przestępstw oraz kradzieży z włamaniem. Wskaźniki te nie mogą zostać ze sobą bezpośrednio
powiązane. Poziom zamożności danej społeczności jest tylko jednym z wielu czynników, które wpływają
na liczbę odnotowywanych przestępstw czy wykroczeń.
Najwyższa liczba przestępstw, czyli najcięższych naruszeń prawa, została odnotowana na terenie
4 sołectw: Kossowa, gdzie wartość wskaźnika w przeliczeniu na 100 mieszkańców wynosi 1,54, Brzeźnica
(1,31), Nowe Dwory (1,21) oraz Sosnowice (1,07). Przeciętna wartość wskaźnika dla całej gminy,
w odniesieniu do wartości średniej liczby przestępstw odnotowanych w latach 2014-2015 wynosi
0,83/100 mieszkańców.
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Grafika 7 Liczba przestępstw popełnionych w gminie Brzeźnica w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

Przeciętny wskaźnik kradzieży z włamaniem dla gminy Brzeźnica wynosi 0,14/100 mieszkańców.
Koncentracja tego zjawiska w stopniu bardzo wysokim (+1/2 odchylenia standardowego tj. 0,18 na 100
mieszkańców) obserwowana jest aż w 6 z 14 sołectw gminy Brzeźnica. Najwyższą wartość badanego
wskaźnika zanotowano w sołectwach Brzeźnica (0,27), Marcyporęba (0,25) oraz Brzezinka (0,24).
Ze zgromadzonych danych statystycznych Policji wynika zatem, iż największa koncentracja zjawisk
kryminogennych odbywa się w sołectwach skoncentrowanych w centralnej części gminy Brzeźnica.
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Grafika 8 Liczba kradzieży z włamaniem w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

Jednym z istotnych wskaźników charakteryzujących jakość edukacji, jest średnia wartość wyników
uzyskanych w trakcie sprawdzianu szóstoklasisty. Z danych zawartych w zestawieniach Okręgowej
Komisji Edukacyjnej w Krakowie wynika, iż przeciętny uczeń szóstej klasy w szkołach podstawowych
zlokalizowanych na terenie gminy Brzeźnica, uzyskał w trakcie egzaminu 69 punktów procentowych.
Stosunkowo najwyższe wyniki sprawdzianu uzyskali uczniowie uczęszczający do szkoły podstawowej
w miejscowości Paszkówka (80%) oraz Tłuczań (74%). Najniższą wartość wyników egzaminu uzyskali
natomiast uczniowie szkoły w Sosnowicach (57%). Uczniowie największej ze szkół w gminie, szkoły
w Brzeźnicy uzyskali wynik 65%, który znajdował się poniżej wartości średniej dla całej gminy.
Ze względu na fakt, iż nie w każdej z miejscowości zlokalizowana jest szkoła podstawowa, wyniki uczniów
z poszczególnych miejscowości oszacowane zostały na podstawie rejonizacji szkół w gminie.
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Grafika 9 Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty

Źródło: opracowanie własne

W zakresie wskaźników odnoszących się do poziomu kapitału społecznego oraz uczestnictwa w życiu
publicznym,

posłużono

się

wskaźnikami

dotyczącymi

liczby

organizacji

pozarządowych

zarejestrowanych w danym sołectwie w przeliczeniu na 100 mieszkańców oraz frekwencją wyborczą
w ostatnich wyborach samorządowych w 2014 r.
Według danych zamieszczonych w internetowej bazie Krajowego Rejestru Sądowego, na terenie gminy
Brzeźnica zarejestrowane są łącznie 34 organizacje pozarządowe, z których mniej więcej
co 5 zarejestrowana jest na terenie sołectwa Łączany (7 organizacji), a niemal co 6 w sołectwie Brzeźnica
(5 organizacji). Według danych zawartych w Rejestrze, wyłącznie w sołectwie Nowe Dwory nie
zarejestrowano żadnej organizacji.
Przeciętnie na każde 100 mieszkańców gminy przypada około 0,34 organizacji zarejestrowanej w KRS.
Stosunkowo najlepiej w tym zakresie kształtuje się sytuacja w sołectwach Chrząstowice (0,66), Łączany
(0,43) oraz Kossowa (0,41), w których wartość omawianego wskaźnika jest najwyższa. Najniższą wartość
wskaźnika liczby organizacji pozarządowych przypadających na 100 mieszkańców notuje się natomiast
w sołectwach Nowe Dwory (0,00), Sosnowice (0,17) i Wyźrał (0,23).
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Grafika 10 Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

Uzupełnienie powyższych danych stanowi zestawienie dotyczące frekwencji wyborczej odnotowanej
w wyborach samorządowych w 2014 r. w gminie Brzeźnica, w których udział wzięło łącznie 52,38%
uprawnionych do głosowania. Wyborcy w gminie Brzeźnica mogą głosować w jednym z 7 punktów
wyborczych na terenie gminy. Poniżej zaprezentowano adresy punktów wyborczych oraz obszar
sołectw, jakie one obejmują.
Tabela 2 Adresy i obszar sołectw w wyborach samorządowych 2014

Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Adres
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy, Brzeźnica Adama
Gorczyńskiego 1, 34114 Brzeźnica
Szkoła Podstawowa w Marcyporębie, Marcyporęba 81,
34-114 Brzeźnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłuczani, Tłuczań 157A,
34-114 Brzeźnica
Szkoła Podstawowa w Paszkówce, Paszkówka 143,
34-113 Paszkówka
Zespół Szkół w Łączanach, Łączany ul. Krakowska 87,
34 -115 Ryczów
Szkoła Podstawowa w Sosnowicach, Sosnowice,
ul. Szkolna 1, 34-113 Paszkówka
Szkoła Filialna w Chrząstowicach, Chrząstowice 34, 34-114 Brzeźnica

Obszar
Brzeźnica , Brzezinka
Marcyporęba , Bachorowice,
Kopytówka , Nowe Dwory
Tłuczań , Wyźrał
Paszkówka , Bęczyn
Łączany
Sosnowice
Chrząstowice , Kossowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW
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Ze względu na zaprezentowany podział, nie można jednoznacznie ustalić frekwencji wyborczej
w poszczególnych sołectwach, jednakże uzyskane dane pozwalają na wskazanie tych obszarów,
w których aktywność społeczna i obywatelska jest wyższa od przeciętnej, ponieważ mniej więcej w 2/3
sołectw frekwencja wyborcza koreluje ze wskaźnikami dotyczącymi liczby zarejestrowanych organizacji
pozarządowych. Poniżej zaprezentowano rozkład frekwencji wyborczej w sołectwach gminy Brzeźnica.
Grafika 11 Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych 2014

Źródło: opracowanie własne

Z zaprezentowanych powyżej zestawień wynika, że znaczna część negatywnych zjawisk społecznych
występujących w przestrzeni publicznej gminy Brzeźnica skoncentrowana jest w określonych obszarach
gminy, w tym w znacznej części przypadków, w sołectwach usytuowanych w jej centralnej części.
Zjawiska dotyczące zamożność mieszkańców, ich sytuacji na rynku pracy oraz odnotowanych naruszeń
prawa, nie koniecznie są ze sobą bezpośrednio powiązane, jednakże ich natężenie na określonych
obszarach wskazuje wprost na konieczności podjęcia działań mających na celu poprawę jakości życia
ich mieszkańców poprzez rewitalizacje społeczną.
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5.3 Sfera gospodarcza
Stopień rozwoju gospodarczego poszczególnych obszarów gminy Brzeźnica został zobrazowany
poziomem rozwoju przedsiębiorczości prezentowanym w formie przeliczeniowej, wyrażanej stosunkiem
liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców obszaru.
Konstruując zestawienie bazowano na danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i Krajowego Rejestru Sądowego rejestru przedsiębiorców. Ujęto zatem w analizie
wszystkie podmioty gospodarcze aktywnie działające w Brzeźnicy.
Ze zgromadzonych danych wynika, iż życie gospodarcze gminy koncentruje się w jej środkowej części,
wokół sołectw takich jak Brzeźnica, Nowe Dwory oraz części sołectw bezpośrednio do nich
przylegających. Sytuacja ta może wynikać między innymi z centralnego ułożenia sołectw Brzeźnica oraz
Nowe Dwory, jak i przebiegających przez ich teren głównych szlaków tranzytowych obszaru. Przeciętna
wartość wskaźnika liczby podmiotów przypadających na 100 mieszkańców w gminie Brzeźnica wynosi
7,9, podczas gdy w obu wskazanych sołectwach wartość wskaźnika przekracza poziom 10 firm na 100
mieszkańców. Najsłabiej w tym zakresie rysuje się sytuacja sołectwa Kossowa, gdzie wartość
omawianego wskaźnika osiągnęła zaledwie poziom 5,3.
Grafika 12 Zarejestrowana działalność gospodarcza w przeliczeniu na 100 mieszkańców obszaru

Źródło: opracowanie własne
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Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach wynika, iż w całym 2016 r. w ramach pośrednictwa
pracy prowadzonego przez doradców klienta instytucjonalnego z pracodawcami w celu pozyskania
oferty pracy, przyjęcia

zgłoszenia

oferty pracy lub

przedstawienia

propozycji pomocy,

w powiecie wadowickim złożonych zostało 217 ofert pracy, na 240 miejsc pracy. Zaledwie 6 spośród 217
złożonych ofert pochodziło z terenu gminy Brzeźnica. Oferty te dotyczyły 9 miejsc pracy, wobec czego
wskaźnik ten obrazuje stosunkowo słabą kondycję lokalnej gospodarki i nie jest wskaźnikiem mogącym
w istotny sposób różnicować kondycję przedsiębiorstw w poszczególnych miejscowościach.
Z punktu widzenia analizowanych wskaźników, szczególną uwagę skierować należy na możliwość
wykorzystania posiadanych przez gminę i poszczególne sołectwa potencjałów umożliwiających
dywersyfikację gałęzi lokalnej gospodarki. Rozwój usług turystycznych i okołoturystycznych może
w przyszłości stanowić znaczący czynnik przyczyniający się do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy,
a także w konsekwencji poprawić atrakcyjność osiedleńczą obszaru.

5.4 Sfera techniczna
Zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeźnica prognozuje się, iż do roku
2020 przy niepodejmowaniu działań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej nastąpi wzrost emisji CO2
o 3 257 Mg, czyli o 8% w stosunku do roku 2015 spowodowany energicznym rozwojem sektora
mieszkalnictwa w gminie. Dlatego aby osiągnąć wymagany cel ograniczenia emisji zakłada się wdrożenie
planu działań proponowanych do realizacji do 2020 roku. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
realizowane będzie poprzez systemowe działania władz samorządowych w zakresie zwiększenia
efektywności wykorzystania energii, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz edukacji
społecznej. Zakłada się, iż największa oszczędność w wariancie docelowym w emisji CO2 związana jest z
wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w sektorze
budynków użyteczności publicznej, mieszkalnictwie oraz przemyśle i usługach,

a także

z termomodernizacji budynków. Łączna produkcja docelowa energii w 2020 roku z OZE (fotowoltaika,
kolektory słoneczne, biomasa) wyniesie około 2 484 MWh.
Osiągnięcie założonego celu strategicznego jest możliwe poprzez realizację konkretnych działań
w wyznaczonym okresie czasowym tj. do 2020 roku. W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej
wyszczególniono zadania inwestycyjne oraz nieinwestycyjne (edukacyjne, promocyjne), które
w założeniu mają się wzajemnie uzupełniać oraz wpływać na rozwój sfery technicznej gminy
w zakresie oszczędzania energii.
Powyższe wskazania pozwoliły na określenie wskaźnika pozwalającego na ocenę sytuacji w obszarze
planowanych inwestycji gminnych, które odnoszą się do potrzeb poszczególnych sołectw w tym
zakresie, poprzez uwzględnienie w planie finansowym działań nastawionych na termomodernizację
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konkretnych budynków użyteczności publicznej, a także poprawę ich efektywności energetycznej.
Wskaźnik stworzono na podstawie danych zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy
Brzeźnica.
Pierwszym krokiem w tworzeniu wskaźnika było zgromadzenie informacji o wysokości środków
planowanych na realizację inwestycji w gminie w zakresie planowanych działań, liczbie obiektów
wskazanych do objęcia działaniem z uwzględnieniem sołectw, w których planowane są inwestycje.
Zgromadzone informacje na temat środków planowanych na inwestycje w poszczególnych sołectwach,
przeliczona została z uwzględnieniem wskaźnika przeliczeniowego wartości inwestycji na 100
mieszkańców, co wskazuje na stopień istotności i potrzeb modernizacyjnych w sołectwie. Efektem tych
działań było podzielenie obszarów analizy na cztery grupy, w zależności od stopnia degradacji: bardzo
wysokiego, wysokiego, niskiego i bardzo niskiego.
Jak wskazano na poniższej mapie, stopień degradacji dotyczy w szczególności sołectw położonych
w centralnej części gminy Brzeźnica, w tym sołectwa Brzezinka, Brzeźnica i Marcyporęba. Dwa ostatnie
z wymienionych sołectw, to sołectwa o jednej z najwyższych liczb mieszkańców w gminie.
Na inwestycje w tych sołectwach planuje się przeznaczyć około 5 mln złotych z puli 14 mln planowanych
na modernizację obiektów gminnych.
Grafika 13 Szacowane koszty nakładów na modernizację

Źródło: opracowanie własne
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Wśród wskaźników sfery technicznej, brano również pod uwagę zróżnicowanie poszczególnych
miejscowości w zakresie dostępu do urządzeń infrastruktury sieciowej. Na podstawie zgromadzonych
danych stwierdzono, iż poziom rozwoju poszczególnych elementów infrastruktury technicznej, w tym
infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej w gminie Brzeźnica jest co prawda mocno zróżnicowany, jednakże
nie pozwala na opracowanie wskaźnika różnicującego dostęp do infrastruktury w poszczególnych
częściach gminy. Dzieje się tak ponieważ długość sieci wodociągowej w gminie Brzeźnica według danych
GUS z 2015 r. wynosi łącznie 140,5 km. Korzysta z niej 9 300 osób, tj. około 91% ogółu mieszkańców
gminy, wobec czego dostępu do sieci wodociągowej nie posiada zaledwie niewielka część budynków
znajdujących się w najbardziej oddalonych częściach gminy. Niemal wszystkie gospodarstwa domowe
w Brzeźnicy posiadają wodę z gminnego wodociągu obsługiwanego przez Gminny Zakład Usługowy.
Zdecydowanie słabiej rozwinięta jest sieć kanalizacyjna, z której na terenie gminy korzysta zaledwie
12,7% mieszkańców (1296 osób), z których większość to mieszkańcy Brzeźnicy. W pozostałych
miejscowościach infrastruktura kanalizacyjna rozwinięta jest szczątkowo, dlatego wskaźnik dostępu do
infrastruktury kanalizacyjnej również nie pozwala na wskazanie zróżnicowania w poszczególnych
miejscowościach gminy.
W zakresie wskaźników analizy technicznej, brano także pod uwagę zmienną obrazującą stopień
degradacji technicznej obiektów budowlanych poszczególnych obszarów. Zmienna ta odnosi się
do poziomu zniszczenia budynków oraz ich zapotrzebowania na prace remontowe. Źródłem danych dla
oceny stopnia degradacji były informacje uzyskane od poszczególnych właścicieli i zarządców, jak
również wizje w terenie. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż poziom degradacji budynków jak
i potrzeby remontowe w poszczególnych częściach gminy, znajdują się na podobnym poziomie, wobec
czego zgromadzone informacje nie zostały wykorzystane w celu opracowania wskaźnika istotnie
różnicującego poszczególne części gminy.

5.5 Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na jakość życia jest dostępność do szeroko rozumianych
terenów zielonych o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym. Niestety jak wynika z danych
przytoczonych w rozdziale 4, obszar gminy Brzeźnica cechuje się bardzo niską lesistością (około 14,5%)
oraz niewielką liczbą terenów zielonych. Parki spacerowo-wypoczynkowe na terenie całej gminy zajmują
obszar zaledwie 4 ha. Dużo liczniejsze zieleńce to około 17 ha. Łącznie zajmują obszar około 21ha co
stanowi około 3% powierzchni gminy. Dostęp do tego typu terenów w poszczególnych sołectwach jest
mocno zróżnicowany, dlatego też wskaźnik dostępności terenów zielonych postanowiono wykorzystać
jako jeden z czynników wpływających na stan sfery przestrzenno-funkcjonalnej.
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Wskaźnik prezentujący dostęp do terenów zielonych w poszczególnych sołectwach, opracowany został
na podstawie danych przestrzennych obrazujących udział terenów zielonych na danym obszarze. Dane
do wskaźników opracowane zostały o badania własne, w których uwzględniono informacje zawarte
w dokumentach źródłowych, analizę map przestrzennych oraz w trakcie trwania wizji lokalnych.
Zgromadzone dane oraz wartość osiągniętych wskaźników przez poszczególne sołectwa
zaprezentowane zostały na poniższym zestawieniu.
Z uzyskanych informacji wynika, iż stosunkowo najwyższą dostępnością do terenów zielonych cechują
się sołectwa Kossowa, Brzezinka i Wyźrał. Korzystnie wypadają także wskaźniki Marcyporęby i Tułczani.
Wynika to z faktu, iż lokalne pasma lasów (ogółem 893 ha) z bogactwem występowania ekosystemów
naturalnych tj. torfowisk, ziołorośli, polan i wieloletniego drzewostanu stanowiącego bogactwo leśnego
krajobrazu zlokalizowane są na tych właśnie terenach.
Najsłabszy dostęp do terenów zielonych dotyczy natomiast sołectw ułożonych w centralnej części gminy
tj. Nowe Dwory, Brzeźnica oraz Chrząstowice. Co prawda w sołectwie Brzeźnica znajduje się między
innymi park dworski, lecz jego aktualny stan wymaga przeprowadzania prac inwestycyjnych
i pielęgnacyjnych.
Grafika 14 Dostęp do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych

Źródło: opracowanie własne
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Następny wskaźnik przestrzenno-funkcjonalny odnosi się do dostępności do obiektów sportoworekreacyjnych, których zidentyfikowano łącznie 16 na terenie całej gminy. Wśród nich znalazły się
obiekty takie jak boiska wielofunkcyjne, skate-park, przystań kajakowa, czy zorganizowane obiekty
z placami zabaw, miejscami do grilla itp. Stosunkowo najlepszym dostępem do omawianego typu
obiektów cechują się miejscowości Brzeźnica, Łączany, Marcyporęba oraz Paszkówka, na terenie których
zlokalizowano co najmniej 2 obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym boiska do piłki nożnej, boiska
wielofunkcyjne, czy zorganizowane przestrzenie publiczne takie jak np. park, rynek, czy kompleks
rekreacyjny. Kolejnych 6 miejscowości posiada co najmniej 1 dobrej jakości ogólnodostępny obiekt, a na
terenie 3 (Wyźrał, Kopytówka, Brzezinka) nie znalazł się żaden z omawianych obiektów.
Grafika 15 Dostępność obiektów i miejsc sportowo-rekreacyjnych

Źródło: opracowanie własne

Kolejnym ze wskaźników przestrzenno-funkcjonalnych jest wskaźnik dostępności do placówek
przedszkolnych i szkolnych. Łącznie na terenie gminy znajduje się 17 tego typu obiektów, w tym
4 przedszkola, 4 oddziały przedszkolne, 7 szkół podstawowych oraz 2 gimnazja. Dostęp do tego typu
placówek jest bardzo zróżnicowany i nierównomierny. Ze względu na układ przestrzenny gminy oraz
funkcje pełnione przez poszczególne miejscowości, najwyższe wskaźniki dostępności do omawianych
placówek odnotowano w Brzeźnicy oraz Łączanach, w których znajdują się zarówno placówki
przedszkolne, jak i oba rodzaje szkół. Najniższą wartość wskaźnika odnotowano natomiast
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w miejscowościach Bęczyn, Brzezinka, Kopytówka, Kossowa, Nowe Dwory oraz Wyźrał, na terenie
których nie funkcjonuje żadna z placówek. W kolejnych 5 miejscowościach funkcjonuje co najmniej
1 przedszkole lub oddział przedszkolny oraz szkoła podstawowa. Szczegółowy rozkład dostępności
placówek edukacyjnych zaprezentowano na poniższej mapie.
Grafika 16 Dostępność placówek edukacyjnych

Źródło: opracowanie własne

Ostatnim wskaźnikiem w grupie wskaźników przestrzenno-funkcjonalnych, jest wskaźnik obrazujący
dostępność transportu zbiorowego, w tym transportu publicznego oraz prywatnego. Dostępność
transportu zbiorowego na terenie gminy powiązana jest z przebiegiem głównych szlaków
komunikacyjnych (DK 44 oraz dróg prowadzących w stronę Wadowic), dzięki czemu miejscowości
położone wzdłuż DK 44 cechują się wyższą dostępnością transportu zbiorowego niż pozostałe sołectwa
gminy. Oddalenie od głównych arterii komunikacyjnych wiąże się z ograniczeniem liczby połączeń
oferowanych przez przewoźników publicznych i prywatnych, co jest w szczególności zauważalne
w południowej i wschodniej części gminy – miejscowości Marcyporęba, Kopytówka, Bęczyn, Paszkówka
i Sosnowice. Zdecydowanie najlepiej w omawianym względzie wartość wskaźnika kształtuje się w
Brzeźnicy stanowiącej centrum gminy oraz miejscowościach Łączany i Brzezinka. Ofertę transportu
zbiorowego w miejscowości Brzeźnica uzupełnia także znajdującą się na jej terenie stacja kolejowa,
stanowiąca ważny punkt komunikacyjny nie tylko dla miejscowości Brzeźnica, ale także całej gminy.
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Grafika 17 Dostępność transportu zbiorowego

Źródło: opracowanie własne

5.6 Sfera środowiskowa
Ważnym czynnikiem wpływającym negatywnie na jakość życia jest poziom hałasu. Zjawisko
to szczególnie odczuwane na terenach silnie zurbanizowanych i związane jest najczęściej z poziomem
hałasu generowanego przez ruch samochodowy i kolejowy. Dane na temat poziomu hałasu opracowane
zostały na podstawie informacji zawartych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Brzeźnica oraz Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeźnica. Wśród
głównych źródeł hałasu w gminie Brzeźnica wymienia się aktualny układ drogowy gminy (wąskie jezdnie,
brak

poboczy

i

chodników,

małe

promienie

łuków,

duże

spadki

podłużne,

związane

z konfiguracją terenu, wysoka degradacja techniczna i niska wytrzymałość nawierzchni). Sytuacja ta
dotyczy zarówno dróg krajowych, gdzie dodatkowo nakłada się na wyżej wymienione mankamenty
zwiększony ruch pojazdów (około 2000 pojazdów umownych na dobę na drodze krajowej nr 44), jak
również

dróg

powiatowych

i

gminnych.

Poza

ruchem

kołowym

źródeł

hałasu

w gminie upatruje się w działalności drobnych zakładów przemysłowo-handlowo-usługowych
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(tzw. hałas przemysłowy), a także hałasem związanym z funkcjonowaniem magistrali wysokiego napięcia
440 kV relacji Skawina – Bęczyn, mogącej powodować uciążliwość akustyczną w postaci przekroczenia
50 dB nocą w obszarze położonym w odległości do 160m od linii. Do źródeł hałasu zalicza się także hałas
komunlano-bytowy, który występuje na terenach zabudowy mieszkaniowej. Jego poziom zależy od
intensywności i charakteru zabudowy oraz obecności zakładów rzemieślniczych, punktów
gastronomiczno-rozrywkowych, urządzeń do produkcji rolnej, środków transportowych itp. Hałas
największy poziom osiąga w centralnych częściach miejscowości: Brzeźnica, Brzezinka oraz Łączany.
Poniżej zaprezentowano mapę uwzględniającą wskaźniki poziomu hałasu w poszczególnych sołectwach.
Zauważalne jest to, iż najwyższe poziomu hałasu notowane są w miejscowościach ułożonych centralnie
oraz tych, przez które przebiegają główne szlaki drogowe i kolejowe obszaru.
Grafika 18 Poziom hałasu związany z natężeniem ruchu drogowego i kolejowego

Źródło: opracowanie własne

Kolejnym ze wskaźników środowiskowych, jest wskaźnik prezentujący stopień nagromadzenia wyrobów
i odpadów zawierających azbest stwarzających potencjalne zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu
środowiska w przeliczeniu na 100 mieszkańców obszaru. Dane o wyrobach i odpadach zawierających
azbest na terenie gminy Brzeźnica zawiera „Program Usuwania Azbestu I Wyrobów Zawierających
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Azbest z Terenu Gminy Brzeźnica na lata 2014 – 2032”. Według zgromadzonych danych na terenie
gminy znajduje się około 1 353 411,86 kg wyrobów zawierających azbest. Przeciętnie
na każde 100 mieszkańców gminy przypada zatem około 13 504,41 kg wyrobów azbestowych, przy czym
wskaźnik ten w sołectwach Marcyporęba oraz Wyźrał jest niemal dwukrotnie wyższy
od przeciętnej i wynosi kolejno 22 897,52 kg oraz 22 466,91 kg. Zdecydowanie najniższe zagrożenie
stanowi natomiast azbest w sołectwach Paszkówka i Sosnowice, w których szacunkowa wartość
wskaźnika azbestu przypadającego na 100 mieszkańców wynosi poniżej 5 ton.
Grafika 19 Zagrożenie wyrobami i odpadami zawierającymi azbest w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

Jednym z typowych zagrożeń środowiskowych są dzikie wysypiska śmieci. Jednakże z danych
przedstawionych przez Urząd Gminy Brzeźnica wynika, że w ostatnich latach nie odnotowano tego typu
wysypisk na terenie gminy. Jednocześnie wszystkie zarejestrowane zaśmiecenia są na bieżąco usuwane,
dzięki czemu można z stwierdzić, iż tego typu zagrożenie środowiskowe w gminie nie jest zjawiskiem
istotnym, różnicującym poziom występowania zagrożeń środowiskowych na trenie gminy.
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5.7 Podsumowanie
Powyżej zaprezentowane obszary zostały podsumowane w formie zbiorczej tabeli obrazującej poziom
natężenia negatywnych zjawisk w gminie Brzeźnica. Stanowiło to podstawę do wyłonienia obszarów
zdegradowanych i w dalszej kolejności odpowiadającego im obszaru rewitalizacji.
Spośród omawianych wskaźników, każda z miejscowości po uwzględnieniu założeń metodologicznych
otrzymać mogła łącznie 11 punktów w zakresie syntetycznego wskaźnika degradacji społecznej oraz
8 punktów w zakresie wskaźnika degradacji gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej
oraz technicznej. Wartości ujemne wskaźników w tabeli świadczą o ponadprzeciętnym nasileniu
negatywnego zjawiska na terenie danego obszaru. Wartości dodatnie o niższej od przeciętnej dla całej
gminy wartości wskaźnika, co jest równoznaczne z tym, iż w danym zakresie sytuacja rysuje się
korzystniej niż w pozostałych obszarach gminy. Wartość równa 0 dotyczy sytuacji zbliżonej do wartości
typowych dla całej gminy, przez co można ją uznać za typową/naturalną dla gminy.
W zestawieniu zaprezentowano średnią wartość wskaźnika syntetycznego dla sfery społecznej oraz
średnią wartość wskaźników sfery gospodarczej, technicznej, przestrzennej oraz środowiskowej.
Z analiz, które zostały przeprowadzone wynika, iż obszarami zdegradowanymi w gminie Brzeźnica są:
–

obszar sołectwa Brzeźnica, w którym koncentracja negatywnych zjawisk społecznych
wynosi -0,73, a wartość wskaźnika syntetycznego dla pozostałych sfer 0,13,

–

obszar sołectwa Kossowa, gdzie wartość wskaźnika syntetycznego w sferze społecznej
wyniosła -0,55, a pozostałych sfer -0,13,

–

obszar sołectwa Sosnowice, w którym wartość wskaźnika społecznego to -0,45 oraz 0,00
w zakresie pozostałych wskaźników.

Jednocześnie ze względu na charakter poszczególnych obszarów oraz pełnione przez nie funkcje,
podjęto decyzję o wyznaczeniu obszaru rewitalizacji wyłącznie na 2 wskazanych obszarach
tj. w sołectwie Kossowa oraz sołectwie Sosnowice. Wymienione obszary wraz z uzasadnieniem zostały
zaprezentowane w kolejnym rozdziale.
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Tabela 3 Podsumowanie analizy wskaźnikowej – wskaźniki społeczne

Wskaźnik

42

Średnia wartość
wskaźników
społecznych

Liczba
klientów
ośrodków
pomocy
społecznej
ogółem

Liczba
udzielonych
świadczeń
ogółem

Kwota
udzielonych
świadczeń
ogółem

Liczba osób
uzależnionych od
alkoholu

Liczba ofiar
przemocy
domowej

Ogólna liczba
przestępstw

Liczba
kradzieży
z włamaniem

Liczba
bezrobotnych

Wynik
sprawdzianu
szóstoklasisty

Liczba organizacji
pozarządowych

Frekwencja
wyborcza

Bęczyn

0

1

0

0

0

1

-1

0

1

0

1

0,27

Brzezinka

0

0

0

1

-1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-0,36

Brzeźnica

0

-1

-1

-1

0

-1

-1

-1

-1

0

-1

-0,73

Chrząstowice

-1

0

-1

1

-1

0

0

-1

0

1

1

-0,09

Kopytówka

1

0

1

1

-1

0

-1

0

-1

0

-1

-0,09

Kossowa

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0

0

-1

0

1

-0,55

Łączany

1

1

1

0

-1

1

1

0

0

1

0

0,45

Marcyporęba

-1

-1

0

0

1

1

-1

-1

0

0

-1

-0,27

Nowe Dwory

1

0

1

1

0

-1

0

0

0

-1

-1

0,00

Paszkówka

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

0,82

Sosnowice

-1

-1

-1

-1

1

-1

0

0

-1

-1

1

-0,45

Tłuczań

1

1

1

0

1

0

-1

1

1

0

-1

0,36

Wyźrał

-1

-1

1

1

1

0

1

1

1

-1

-1

0,18

Miejscowość
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Tabela 4 Podsumowanie analizy wskaźnikowej – pozostałe wskaźniki

Wskaźnik

Liczba
zarejestrowanych
działalności
gospodarczych

Zagrożenie hałasem

Dostęp do przestrzeni
zielonych

Dostęp do placówek
szkolnych i
przedszkolnych

Dostępność
transportowa

Infrastruktura czasu
wolnego

Planowane wydatki na
termomodernizację

Zagrożenie wyrobami
zawierającymi azbest

Średnia wartość
wskaźników
gospodarczych,
przestrzennych,
środowiskowych i
technicznych

Bęczyn

-1

1

1

-1

-1

0

0

0

-0,13

Brzezinka

0

-1

-1

-1

1

-1

0

0

-0,38

Brzeźnica

1

-1

-1

1

1

1

-1

0

0,13

Chrząstowice

0

-1

-1

0

0

0

-1

0

-0,38

Kopytówka

-1

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-0,50

Kossowa

-1

-1

1

-1

0

0

0

1

-0,13

Łączany

1

-1

-1

1

1

1

1

0

0,38

Marcyporęba

0

1

1

0

-1

1

1

-1

0,25

Nowe Dwory

1

-1

-1

-1

0

0

0

-1

-0,38

Paszkówka

0

1

1

0

-1

1

1

1

0,50

Sosnowice

-1

1

-1

0

-1

0

1

1

0,00

Tłuczań

-1

1

1

0

0

0

1

-1

0,13

Wyźrał

-1

1

-1

-1

0

-1

-1

-1

-0,63

Miejscowość
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6. Wyniki badań ankietowych dotyczących problemów gminy
Uzupełnieniem przeprowadzonej analizy wskaźnikowej gminy oraz poszczególnych sołectw Brzeźnicy,
były badania ankietowe zrealizowane wśród mieszkańców. Badanie przeprowadzone zostało
za pomocą zestandaryzowanego arkusza ankiety, który dystrybuowany był wśród mieszkańców poprzez
stronę

internetową

gminy

Brzeźnica

http://www.deltapartner.pl/webroot/ankiety/brzeznica/)

oraz

(link
w

formie

do
ankiety

ankiety:
papierowej

przekazywanej mieszkańcom gminy w trakcie spotkań konsultacyjnych. Celem ankiety było
zgromadzenie informacji na temat potrzeb rewitalizacyjnych gminy, wskazanie obszarów które
w pierwszej kolejności powinny zostać poddane procesowi rewitalizacji oraz zebranie informacji
i opinii o występujących w gminie problemach. Badanie ankietowe realizowane było w terminie
od 8 do 22 lipca 2016 r. W trakcie trwania ankietyzacji zgromadzono łącznie 119 ankiet, których wyniki
zostały zaprezentowane w przedmiotowym rozdziale.

6.1 Informacje o respondentach
W grupie osób, które wzięły udział w badaniu znalazło się 56 mężczyzn, 50 kobiet, a kolejnych 13 osób
nie wskazało płci w pytaniu ankietowym. Rozkład płci badanych osób zaprezentowany został
na poniższym wykresie.
Wykres 1 Płeć respondentów

10,9%

Meżczyzna

47,1%

Kobieta
Brak danych
42,0%

Źródło: badania własne, n=119
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Pod względem wieku respondentów, w badanej grupie najliczniejszą populację stanowiły osoby
w wieku pomiędzy 36 a 45 rokiem życia (blisko 1/3). Nieznacznie mniej liczną grupą były osoby
w wieku 26-35 lat (ponad 1/4). Co piąta badana osoba znajdowała się wieku 46-55 lat.
Wykres 2 Wiek respondentów
3,6%
8,1%

8,1%
16-25
26-35
36-45

20,7%

27,9%

46-55
56-66
67 i wiecej

31,5%

Źródło: badania własne, n=111

Ze względu na wiek badanych, zdecydowaną większość respondentów stanowiły osoby pracujące - 3/4
ogółu ankietowanych. Zaledwie 8,9% stanowiły osoby uczące się, 2,9% osoby bezrobotne, a 13,6% osoby
w innej sytuacji na rynku pracy np. emeryci, osoby na urlopach macierzyńskich etc.
Wykres 3 Status na rynku pracy

2,9%
8,7%

Pracujący

13,6%

Inne
Uczący się
Bezrobotny
74,8%

Źródło: badania własne, n=103
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Niemal połowę badanej grupy osób, stanowiły osoby z wykształceniem średnim. Co trzeci z badanych
legitymował się posiadaniem wykształcenia wyższego, a około 16% respondentów wykształceniem
zawodowym.
Wykres 4 Wykształcenie respondentów
3,7%

0,9%

15,7%
Średnie
Wyższe

45,4%

Zawodowe
Gimnazjalne
Podstawowe
34,3%

Źródło: badania własne, n=108

Podsumowując strukturę badanej grupy można wskazać, iż wśród respondentów przeważały osoby
w wieku aktywności ekonomicznej, wśród których zdecydowana większość to osoby pracujące. Pod
względem wykształcenia w badanej grupie dominowały osoby z wykształceniem średnim lub wyższym,
co może wskazywać na ich wyższe od przeciętnej zaangażowanie w aktywność społeczną na terenie
gminy.

6.2 Ocena jakości życia
Jednym z pierwszych pytań ankiety, było pytanie o ocenę poszczególnych elementów związanych
z jakością życia w gminie. Wśród ocenianych elementów znalazły się między innymi poczucie
bezpieczeństwa, stan boisk, estetyka otoczenia oraz stan techniczny obiektów. Szczegółowe wyniki
opinii ankietowanych zaprezentowano na poniższym wykresie.
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Wykres 5 Ocena elementów wpływających na jakość życia
Poczucie bezpieczeństwa w okolicy 2,5%

24,4%

50,4%

Samoorganizacja społeczna i współpraca między
2,5%
mieszkańcami a władzami publicznymi

32,8%

Stan boisk, placów zabaw itp. 2,5%

31,9%

Aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i
3,4%
sportowych
Estetyka otoczenia 1,7%

47,1%

42,0%

Brak odpowiedzi

10,9%

63,9%
49,6%

9,2%
39,5%

37,0%

5,9%

55,5%
69,7%

Niska

12,6%

43,7%

25,2%

Infrastruktura drogowa oraz ciągi dla pieszych0,0%

17,6%

52,9%

Zdewastowane i opuszczone obiekty 5,0%
Stan techniczny obiektów 2,5%

22,7%

Średnia

5,0%
26,9%

3,4%

Wysoka

Źródło: badania własne, n=111

Zgromadzone dane na temat ocenianych elementów wpływających na jakość życia, w następnej
kolejności zostały przeliczone w oparciu o ustalone wagi poszczególnych wskazań, w których ocena niska
otrzymywała 1 punkt, średnia 2 punkty, a wysoka 3 punkty. Uzyskane wartości średnie ocen
poszczególnych elementów zaprezentowano za pomocą skali, w której im wartość uzyskanej średniej
bliższa jest wartości równej 3, tym ocena danego elementu otoczenia jest wyższa.
Spośród ocenianych elementów wpływających na jakość życia mieszkańców, najwyżej jest zatem
oceniane poczucie bezpieczeństwa w okolicy (1,93 w 3 stopniowej skali). Na drugim miejscu znalazła się
estetyka otoczenia (1,81). Najsłabiej oceniono kwestie związane z infrastrukturą drogową oraz ciągami
dla pieszych, co pokrywa się z danymi zawartymi w lokalnych dokumentach strategicznych. Na terenie
gminy przy głównych trasach tranzytowych brakuje bowiem chodników, ścieżek rowerowych oraz
pozostałej infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu pieszych. Warto także zwrócić uwagę na
stosunkowo niską ocenę aktywności i oferty lokalnych ośrodków kulturalno-rekreacyjnych
i sportowych, co świadczy o zapotrzebowaniu mieszkańców na wsparcie i rozwój oferty tego typu
obiektów przez lokalne władze.
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Wykres 6 Średnia wartość oceny elementów wpływających na jakość życia mieszkańców
Poczucie bezpieczeństwa w okolicy

1,93

Estetyka otoczenia

1,81

Samoorganizacja społeczna i współpraca między
mieszkańcami a władzami publicznymi

1,80

Stan boisk, placów zabaw itp.

1,76

Stan techniczny obiektów

1,63

Aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i
sportowych

1,62

Zdewastowane i opuszczone obiekty

1,46

Infrastruktura drogowa oraz ciągi dla pieszych

1,34

Źródło: badania własne, n=111

6.3 Problemy występujące na obszarze gminy
W kolejnym pytaniu ankiety, respondenci proszeni byli o wskazanie problemów gminy, które ich
zdaniem występują z najwyższym natężeniem. Spośród 14 ocenianych zagadnień 4 uzyskały liczbę
wskazań „wysokie zagrożenie” przekraczającą poziom 30%. Wśród nich znalazły się zagrożenia związane
ze stanem dróg (40,3%), stanem zabytków (33,6%), połączeniami komunikacyjnymi oraz ilością dróg
(32,8%)

a

także

zanieczyszczeniem

środowiska

(31,1%).

Z

powyższego

wynika

zatem,

iż największymi zagrożeniami dla życia mieszkańców, są problemy infrastrukturalne i środowiskowe.
Potwierdzają to także wskazania elementów uznawanych za najniższe zagrożenia, do których zaliczano
przestępczość, przemoc w rodzinie oraz przestępczość młodocianych. Zaledwie około 11-12% badanych
uznało iż są to zagrożenia występujące w stopniu wysokim. Opinie te wydają się potwierdzać także
prezentowane we wcześniejszych rozdziałach statystki policyjne, w których zjawiska kryminogenne
pojawiają się stosunkowo rzadko.
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Wykres 7 Problemy występujące na terenie gminy
Stan dróg
Stan zabytków

11,8%

42,9%

19,3%

40,3%

34,5%

33,6%

Połączenia komunikacyjne, ilość dróg

16,0%

43,7%

Zanieczyszczenie środowiska

16,0%

42,9%

Brak dostępu do nowoczesnej technologii
Stan budynków kubaturowych

26,9%

26,1%

Alkoholizm

27,7%

Bieda

47,9%

34,5%

43,7%

37,8%

16,0%

Narkomania

39,5%

12,6%

14,3%

19,3%

47,9%

Przemoc w rodzinie

45,4%

21,8%

Przestępczość

47,1%

17,6%

18,5%

Wysokie zagrożenie

17,6%

8,4%

16,0%

8,4%
5,9%

31,1%

13,4%

43,7%

12,6%

16,0%

15,1%

Przestępczość młodocianych

Średnie zagrożenie

10,1%

23,5%

Brak podstawowych mediów

Niskie zagrożenie

7,6%

31,1%

46,2%

Bezrobocie

12,6%

32,8%

35,3%

21,8%

5,0%

34,5%
12,6%
11,8%

11,8%

25,2%
21,0%

23,5%

Brak problemu

Źródło: badania własne, n=119

6.4 Jakich miejsc i form aktywności brakuje w ofercie gminy
Spośród miejsc i form aktywności, których zdaniem respondentów najbardziej brakuje na ternie gminy,
w czołówce znalazły się podmioty/organizacje społeczne wpływające na aktywność społeczną
mieszkańców. Blisko połowa badanych zaznaczyła w ankiecie, że tego typu podmiotów na terenie gminy
brakuje „bardzo”. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się wskazania dotyczące miejsc spędzania
wolnego czasu oraz obiektów gastronomicznych i handlowych, co ewidentnie wskazuje na słabość oferty
gminy dotyczącą braku szeroko rozumianej przestrzeni publicznej, w której może dochodzić zarówno do
interakcji społecznych, jak i miejsc w których mieszkańcy mogą spędzać razem czas, tworząc tym samym
więzy wspólnotowe. Potwierdzeniem tej tezy są niższe wskazania braku obiektów związanych ze służbą
zdrowia czy wsparcia osób z problemami społecznymi.
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Wykres 8 Jakich miejsc i form aktywności brakuje w ofercie gminy
Organizacji wpływających na aktywność społeczną 6,7%
Miejsc spędzania wolnego czasu – świetlice, kluby, itp. 3,4%
Punktów małej gastronomii oraz handlu 5,0%

26,1%
43,7%
32,8%

17,6%
4,2%
14,3%

49,6%
48,7%
47,9%

Imprez integrujących społeczność 5,0%

26,1%

22,7%

46,2%

Miejsc wsparcia osób z problemami społecznymi 5,9%

25,2%

23,5%

45,4%

Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 4,2%
Placówek opieki medycznej 3,4%

Brak odpowiedzi

Nie brakuje

31,9%
28,6%

Brakuje

19,3%
26,9%

44,5%
41,2%

Bardzo brakuje

Źródło: badania własne, n=119

6.5 Obszar gminy wskazane przez respondentów do procesu rewitalizacji
W trakcie badania ankietowego respondenci proszeni byli także o wskazanie tych obszarów gminy, które
ich zdaniem powinny zostać poddane procesowi rewitalizacji. Blisko połowa wszystkich ankietowanych
wskazała obszar sołectwa Kossowa. Nieznacznie ponad 1/4 badanych wskazała obszar sołectwa
Brzeźnica. W następnej kolejności wskazywano na obszar Sosnowic (13,4% ogółu badanych). Pozostałe
sołectwa wskazywane były zdecydowanie rzadziej. Z zebranych danych wynika, iż obszary najczęściej
wskazywane przez uczestników badania pokrywają się z przeprowadzoną analizą wskaźnikową, co
potwierdza prawidłowość procesu wyznaczania obszaru zdegradowanego w gminie Brzeźnica.
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Wykres 9 Obszary wskazane przez respondentów do poddania procesowi rewitalizacji

Kossowa

48,7%

Brzeźnica

26,9%

Sosnowice

13,4%

Bęczyn

9,2%

Paszkówka

8,4%

Tłuczań

8,4%

Brzezinka

6,7%

Kopytówka

6,7%

Marcyporęba

4,2%

Nowe dwory

4,2%

Łączany

3,4%

Wyźrał

3,4%

Chrząstowice

2,5%

Źródło: badania własne, n=119

6.6 Podsumowanie wyników badań ankietowych
Z zebranych danych wynika, iż mieszkańcy stosunkowo wysoko oceniają poziom estetyki czy
bezpieczeństwa w gminie. Z rzadka wskazują na występowanie poważnych problemów społecznych, czy
poczucie zagrożenia bezpieczeństwa, utraty mienia itp. Spośród największych bolączek życia
w gminie najczęściej wskazuje się na słabość lokalnej infrastruktury, w tym braku dróg, chodników,
zaniedbanie zabytków oraz co bardzo istotne, brak przestrzeni publicznych oraz miejsc do wspólnego
spędzania czasu przez mieszkańców. Potrzeby te bardzo dobrze wpisują się w zakres działań i idei jaka
przyświeca rewitalizacji. Utworzenie miejsc do wspólnego spędzania czasu oraz szeroko rozumianych
przestrzeni publicznych, jest jednym z najistotniejszych elementów związanych z rewitalizacją, które
jednocześnie sprzyjają zapobieganiu dalszej degradacji społecznej a potencjalnie także gospodarczej
i przestrzennej obszarów. Ponadto wskazane przez mieszkańców obszary, które w pierwszej kolejności
powinny zostać poddane procesowi rewitalizacji, pokrywają się z wynikami przeprowadzonej analizy
wskaźnikowej, co potwierdza słuszność wyznaczenia ich jako obszaru zdegradowanego.
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7. Obszar rewitalizacji gminy Brzeźnica
Analiza czynników społecznych determinujących konieczność podjęcia działań rewitalizacyjnych
pokazuje, że terenami szczególnie problemowymi, gdzie koncentrują się negatywne zjawiska społeczne
i występuje tam zagrożenie ich nasilania się i rozprzestrzeniania, są jednostki funkcjonalne: Brzeźnica,
Kossowa i Sosnowice. Powyższe sołectwa zostały uznane za obszar zdegradowany, co potwierdzone
zostało wynikami analizy wskaźnikowej. Jednocześnie ze względu na specyfikę gminy, charakter
poszczególnych sołectw oraz roli jaką one odgrywają w zakresie całokształtu funkcjonowania gminy,
obszar sołectwa Brzeźnica będący jednocześnie stolicą gminy, mimo wysokich wskaźników degradacji
społecznej, nie został uwzględniony w zakresie działań przewidzianych w Gminnym Programie
Rewitalizacji. Decyzja ta wynika zarówno z wymienionych powyżej powodów związanych z funkcją
pełnioną przez sołectwo Brzeźnica w gminie Brzeźnica oraz z faktu, iż dla sołectwa Brzeźnica
zaplanowano już działania naprawcze w ramach innych dokumentów planistycznych gminy.
Jednocześnie syntetyczny wskaźnik degradacji dla sfer pozaspołecznych wskazuje na sytuację nieco
lepszą niż średnia dla gminy (wartość dodatnia wskaźnika). Ponadto za objęciem i skoncentrowaniem
działań rewitalizacyjnych w obrębie sołectw Kossowa i Sosnowice, przemawia ich peryferyjne położenie
względem pozostałych części gminy, jak i szczególna koncentracja obserwowanych na ich terenie
problemów społecznych oraz funkcjonalnych, tworzących bariery w ich dalszym rozwoju. Jednocześnie
określony w dokumencie ograniczony pod względem powierzchni i liczby mieszkańców obszar
rewitalizacji wynika z konieczności działań nakierowanych na zminimalizowanie w przyszłości
ewentualnych skutków finansowych, jakimi mogą zostać dotknięci mieszkańcy obszaru rewitalizacji w
postaci wyższych podatków. Ewentualne podniesienie podatków lokalnych może być jednym ze skutków
jakie zgodnie z zapisami Ustawy o Rewitalizacji może nieść za sobą uchwalenie Gminnego Programu
Rewitalizacji. Wobec tego zaplanowano już realizację działań rewitalizacyjnych w granicach ściśle
określonego terytorium stanowiącego najbardziej zurbanizowaną część obu miejscowości, na którym
stopień koncentracji problemów jest najwyższy, przy czym jednocześnie zakłada się, iż pozytywne skutki
wypracowanych działań/projektów rewitalizacyjnych obejmowały będą całą społeczność miejscowości
Kossowa i Sosnowice, a pośrednio także całej gminy.
Za potraktowaniem obu obszarów w sposób priorytetowy w ramach planowanej rewitalizacji (poza
wysokimi wartościami wskaźników wykazanymi w trakcie prowadzonej analizy) przemawiają także
wysokie wartości wskazań obu obszarów w trakcie prowadzonych badań ankietowych i realizowanych
konsultacji społecznych, w których na konieczność objęcia rewitalizacją sołectwa Kossowa wskazywało
aż 48,7% badanych, a w przypadku sołectwa Sosnowice 13,4%.
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Wobec powyższego obszar rewitalizacji w gminie Brzeźnica składał się będzie z dwóch podobszarów
rewitalizacji tj. podobszaru Kossowa i podobszaru Sosnowice. Podobszary te łącznie zajmujące
powierzchnię 15,2725 ha, który stanowi około 0,0023% całkowitej powierzchni gminy Brzeźnica. Liczba
ludności wytypowanych podobszarów to 177 osób, czyli około 0,017% ogółu mieszkańców gminy.
Wobec powyższego obszar rewitalizacji nie przekracza limitów powierzchni gminy (20%) oraz liczby
mieszkańców (30%). Spełnia zatem formalny wymóg określony w ustawie.
Tabela 5 Powierzchnia i liczba ludności obszaru rewitalizacji

Podobszar
Kossowa
Podobszar
Sosnowice
Obszar
rewitalizacji
Gmina Brzeźnica

Powierzchnia
[ha]

Udział w powierzchni
gminy [%]

Liczba
ludności

Udział w zaludnieniu
gminy

9,5395

0,0014%

123

0,012%

5,7330

0,0008%

54

0,005%

15,2725

0,0023%

177

0,017%

6 639 tys.

100,0%

10 022

100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Brzeźnica

Poniżej zaprezentowano mapę gminy Brzeźnica z obrysem rozmieszczenia obszaru rewitalizacji
zlokalizowanym w sołectwach Kossowa i Sosnowice, które cechują się jednymi z najwyższych
wskaźników degradacji w gminie.
Grafika 20 Obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji na terenie gminy Brzeźnica

Źródło: opracowanie własne
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7.1 Podobszar Kossowa
7.1.1

Rys historyczny i charakterystyka

Wieś Kossowa leży na pograniczu Kotliny Oświęcimskiej z płynącą jej dnem Wisłą i wzgórz Pogórza
Wielickiego, parę kilometrów na zachód od Brzeźnicy. Od roku 1178 tereny na której leży wieś włączone
zostały do księstwa opolsko-raciborskiego, a po jego podziale — do księstwa oświęcimskiego. Również
to księstwo uległo podziałowi i Kossowa po roku 1445 znalazła się w księstwie Zatorskim, aż do roku
1513 kiedy to zostało ono przyłączone do Królestwa Polskiego.
W roku 1564 Kossowa weszła w skład powiatu śląskiego w woj. krakowskim. Przed powołaniem w roku
1353 do życia parafii p.w. św. Andrzeja Apostoła w Tłuczani, wieś należała do parafii p.w. św. Marcina
w Marcyporębie. W roku 1353 i jeszcze w 1370 właścicielem wsi, a także Stogniowic, Brodeł, Tłuczani,
Kossowej i Łętkowic był Dziersław.
W roku 1426 z nadania księcia zatorskiego Janusza trafiła do rodziny Porębskich herbu Nabram
(Waldorff) z Poręby Żegoty. Wieś wspomina także Jan Długosz w Liber Beneficiorum (1470-80). Pisze,
że wieś od niedawna należy do parafii w Tłuczani i są w niej łany kmiece i karczma należąca do plebana
w Tłuczaniu oraz folwark. Właścicielem wsi był Andrzej z Poręby Żegociny herbu Nabram (Waldorff).
Wiadomo, że w roku 1518 (współ)właścicielem dóbr kossowskich był Henryk Porębski herbu Nabram,
który wówczas miał czterech synów: Jana, Stanisława, Piotra i Henryka. Wieś musiała wcześniej trafić do
dyspozycji króla, gdyż w 1566 roku wieś Chrząstowice i Kossową nadał (lub zwrócił) król Zygmunt August,
wymienionemu wcześniej Andrzychowi (Andrzejowi) Porębskiemu.
Rejestr poborowy woj. krakowskiego z roku 1581 podaje, że wieś Kossowa znajduje się w parafii Tłuczań
i ich właścicielką była Porębska (zapewne wdowa po Andrzeju). We wsi był dwór i folwark oraz 5
zagrodników z rolą i karczma na 1/4 łana.
W wyniku małżeństwa jednej z córek Aleksandra Porębskiego (zm. w 1618 roku): Chrząstowice
i Kossowa trafiają w ręce, najpierw Cikowickich, a następnie kupił ją w roku 1701 Andrzej Żydowski
z Żydowa herbu Doliwa, w roku 1728 wieś otrzymała jego córka Anna Tęgoborska, a z drugiego męża —
Nowosielska. W roku 1772 wieś otrzymała jej siostra Magdalena Paprocka, zona zmarłego w 1759 roku
Józefa Paprockiego herbu Ogończyk.
W roku 1784 część wsi wniosła w posagu ich córka Antoniemu Bonifacemu Wybranowskiemu. A druga
— Aniela, Łopuszańskiemu. Kolejnymi dziedzicami tych dwóch części wsi byli: Celestyn Wybranowski
i Jan Łopuszański. W roku 1844 wioski te odkupił od nich Mikołaj Dąbski herbu Godziemba. Dąbscy byli
właścicielami majątku w Kossowej do początku XX wieku. W czasie okupacji majątkiem zarządzali
Niemcy, a w 1946 r. dobra zostały wywłaszczone i rozparcelowane.
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Z przytoczonego opisu historycznego miejscowości Kossowa wynika, iż miejscowość ta ma bardzo długą
i złożoną historię. Sołectwo Kossowa jest jednym z sołectw o najmniejszej liczbie mieszkańców gminy
Brzeźnica. W roku 2015 miejscowość zamieszkiwana była przez 486 osób. Teren sołectwa to zaledwie
5,3% powierzchni gminy (349,3 ha). Przeciętna gęstość zaludnienia wynosi 139 osób i jest niższa od
średniej gęstości zaludnienia gminy (151). Wytyczony obszar rewitalizacji w sołectwie Kossowa zajmuje
powierzchnię 9,5395 ha usytuowaną w jego centralnej części, co stanowi około 2,73% powierzchni całej
miejscowości oraz około 0,0014% powierzchni całej gminy. Teren ten zamieszkuje 123 mieszkańców,
czyli około 25% ogółu populacji sołectwa. Wobec powyższego można wskazać, iż wytyczony obszar
sołectwa Kossowa stanowi jego najbardziej zurbanizowaną część, na terenie której znajduje się zarówno
znacząca część populacji mieszkańców, jak i najistotniejsze z punktu widzenia funkcjonowania
miejscowości obiekty. Ze względu na znaczący poziom urbanizacji podobszaru, na jego terenie w sposób
istotny kumulują się także występujące w miejscowości problemy społeczne oraz gospodarcze. Dlatego
też objęcie procesem rewitalizacji tej części miejscowości Kossowa, przyczyni się do rozwiązania
znaczącej części występujących na jej terenie problemów, a także korzystnie wpłynie na wzmocnienie
jej potencjału rozwojowego.
Poniżej zaprezentowano mapę poglądową obszaru rewitalizacji sołectwa Kossowa.
Rysunek 1 Mapa obszaru rewitalizacji sołectwa Kossowa

Źródło: opracowanie własne

7.1.2

Sfera funkcjonalno-przestrzenna

Miejscowość Kossowa leży przy drodze krajowej nr 44 Kraków – Oświęcim. Przez miejscowość przebiega
linia kolejowa Kraków - Oświęcim. Skupiona zabudowa wsi Kossowa występuje głównie po obu stronach
drogi krajowej, jak i w ciągu dróg gminnych, są to głównie budynki mieszkalne posadowione w układzie
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zagrodowym. Podobszar rewitalizacji Kossowa, stanowi centralną część miejscowości, usytuowaną
w głównej mierze wzdłuż DK 44, stanowiącą oś podobszaru.
Wśród głównych obiektów użyteczności publicznej Kossowej znajdują się: Pawilon Sportowy oraz Dwór
w którym zlokalizowany jest obecnie Ośrodek Zdrowia. W sąsiedztwie dworu powstało boisko
do siatkówki wykorzystywane między innymi przez Ludowy Klub Sportowy „Przełęcz”. Pawilon Sportowy
to obiekt stanowiący nie tylko ośrodek pełniący funkcje edukacji sportowej, ale również miejsce imprez
kulturalnych, spotkań mieszkańców. W niedalekiej odległości od w/w obiektów znajduje się
ogólnodostępny plac zabaw, który umożliwia spędzenie wolnego czasu i zabawę na świeżym powietrzu
oraz integrację społeczną. W miejscowości Kossowa nie funkcjonuje żadna placówka szkolna. Dzieci
i młodzież uczęszczają do szkół znajdujących się w sąsiednich miejscowościach.
Sołectwo Kossowa cechuje się stosunkowo dużą dostępnością mieszkańców do terenów zielonych,
co wynika z faktu, iż zabudowa miejscowości skupiona jest przede wszystkim wzdłuż przebiegającej
przez nią drogi krajowej oraz dróg gminnych. Nie bez znaczenia są także zaszłości historyczne oraz
rozmiar miejscowości. Kossowa nie posiada rynku, dlatego istotną funkcję społeczną pełni wspomniany
powyżej 5 ha park przyległy do dawnego Dworu. W parku znajdują się dębowe i lipowe pomniki
przyrody. Poza przestrzenią parku, sołectwo posiada liczne (jak na lokalne uwarunkowania) drzewostany
i zagajniki rozmieszczone w miarę równomiernie na terenie miejscowości.
Najważniejszymi obiektami zabytkowymi Kossowej są:


Dwór z 1908 roku,



Park dworski w Kossowej (obok dworu) z XVIII-XIX wieku, z licznym starodrzewiem,



Figura z piaskowca, kam., II poł. XIX w., odnowiona w 1903,



Kapliczka z XIX w., usytuowane w parku podworskim,



Dworcówka, obiekt drewniany z XIX w.

Wymienione powyżej obiekty, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie wytyczonego podobszaru
rewitalizacji i stanowią jeden z najważniejszych potencjałów rozwojowych miejscowości. Jednocześnie
ze względu na charakter planowanej rewitalizacji w gminie Brzeźnica, nastawionej na rozwiązywanie
konkretnych problemów społecznych i gospodarczych, w ściśle określonych częściach miejscowości
o najwyższym współczynniku koncentracji zdiagnozowanych problemów, a także prawdopodobieństwo
wystąpienia negatywnych skutków podatkowych dla mieszkańców (opisanych powyżej we
wprowadzeniu do rozdziału 7), obiekty te nie zostały bezpośrednio włączone w obszar rewitalizacji.
Decyzję tą podjęto mając na uwadze świadomość społecznego charakteru rewitalizacji, dlatego nie
wyłaniano terenu z punktu widzenia potrzeb infrastrukturalnych, lecz z punktu widzenia
identyfikowanych problemów społecznych traktując interwencję inwestycyjną jako wtórną. Niemniej
jednak planuje się na ich terenie realizację części zadań nastawionych na rozwiązywanie problemów
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zidentyfikowanych na podobszarze rewitalizacji, w zakresie umożliwiającym włączenie lokalnej
społeczności oraz obniżenie ryzyka negatywnych skutków finansowych.
7.1.3

Sfera społeczna

Zarówno sołectwo jak i podobszar Kossowa borykają się z licznymi problemami społecznymi. Jednym
z głównych problemów w tym zakresie, jest wyższa od przeciętnej liczba klientów ośrodka pomocy
społecznej. Liczba klientów GOPS w okresie 2013-2015 na terenie gminy, jak i podobszaru miała
charakter malejący. Jednak przeciętnie około 14 na 100 mieszkańców podobszaru rewitalizacji
korzystało ze wsparcia GOPS. Średnia wartość dla całej gminy wynosiła w tym okresie poniżej 10 osób
na każde 100 mieszkańców. Wyższa od przeciętnej wartość wskaźnika na terenie podobszaru
rewitalizacji, jest wynikiem dużej koncentracji ludności na terenie podobszaru Kossowa.
Tabela 6 Liczba klientów ośrodka pomocy społecznej

Obszar

2013 2014

2015

Średnia 2013-2015 Udział [%] Na 100 mieszkańców

Podobszar rewitalizacji Kossowa

18

17

17

17,3

1,9%

14,1

Ogółem Gmina Brzeźnica

944

986

847

925,7

-

9,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Brzeźnicy

Analogicznie jak w przypadku wskaźnika liczby mieszkańców korzystających z usług GOPS, wyższy jest
także wskaźnik liczby świadczeń, z których korzystają mieszkańcy podobszaru. Wskaźnik przeliczeniowy
na 100 mieszkańców, jest wyższy od średniego dla całej gminy o 300 co oznacza, iż jest on blisko
dwukrotnie wyższy niż przeciętna liczba świadczonych usług dla mieszkańca gminy Brzeźnica. Liczba
udzielonych świadczeń na terenie obszaru rewitalizacji jest nieznacznie wyższa od średniej dla całego
sołectwa i wynosi 658,8 na 100 mieszkańców. Jest to konsekwencja wyższej liczby mieszkańców
korzystających z pomocy społecznej obszaru zdegradowanego niż w pozostałych częściach sołectwa.
Tabela 7 Liczba udzielonych świadczeń

Obszar

2013

2014

2015

Średnia
2013-2015

Udział
[%]

Na 100
mieszkańców

Podobszar rewitalizacji
Kossowa

1214

524

692

810,3

2,3%

658,8

Gmina Brzeźnica

35 140

34 133

36 051

35 108

-

350,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Brzeźnicy

Biorąc pod uwagę wskaźnik osób uzależnionych od alkoholu, należy podkreślić, iż w liczbach
bezwzględnych nie jest on wysoki. Jednakże wartość średnia przeliczeniowa na 100 mieszkańców
wskazuje, iż problem ten dotyczy mieszkańców podobszaru nieznacznie częściej niż przeciętnego
mieszkańca gminy.

57

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022
Tabela 8 Liczba osób uzależnionych od alkoholu

Obszar

2013

2014

2015 Średnia 2013-2015 Udział [%] Na 100 mieszkańców

Podobszar rewitalizacji Kossowa

1

1

0

0,7

3,03%

0,54

Gmina Brzeźnica

24

22

20

22,0

-

0,22

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Brzeźnicy

Wskaźniki odnotowanych przestępstw w latach 2014-2015 są nieznacznie wyższe od średnich wartości
dla całej gminy. Ze względu na bardzo niską liczebnie populację podobszaru, w ciągu roku odnotowuje
się wyłącznie pojedyncze przypadki łamania prawa przez mieszkańców. W badanym okresie,
przestępstwa popełniane na terenie podobszaru Kossowa, stanowiły zaledwie 2,44% ogółu przestępstw
popełnianych na ternie całej gminy, co świadczy o wysokim współczynniku bezpieczeństwa. Wskaźniki
przeliczeniowe dla obszaru rewitalizacji są jednak wyższe od wartości dla całej gminy.
Tabela 9 Ogólna liczba przestępstw

Obszar

2014

2015

Średnia 2013-2015 Udział [%] Na 100 mieszkańców

Podobszar rewitalizacji Kossowa

2

2

2,0

2,44%

1,63

Gmina Brzeźnica

84

80

82,0

-

0,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Brzeźnicy

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w sołectwie, stanowi zaledwie 4,6% ogółu bezrobotnych
w gminie. Przeciętnie liczba bezrobotnych w całej gminie wynosi zaledwie 3,12 na 100 mieszkańców.
W latach 2014-2015 odnotowano spadek liczby osób pozostających bez pracy o blisko połowę, wobec
czego Kossowa posiada jeden z najniższych w całej gminie współczynników osób bezrobotnych – 2,95
na 100 mieszkańców. Odsetek osób bezrobotnych mieszkających na terenie podobszaru rewitalizacji był
nieznacznie wyższy i wynosił 3,25 osoby na 100 mieszkańców.
Tabela 10 Liczba bezrobotnych

Obszar

2013

2014

2015 Średnia 2013-2015 Udział [%] Na 100 mieszkańców

Podobszar rewitalizacji Kossowa

5

4

3

4,0

1,28%

3,25

Gmina Brzeźnica

412

316

211

313

-

3,12

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP Wadowice

W sołectwie Kossowa według danych KRS zarejestrowane są zaledwie 2 organizacje pozarządowe,
niemniej jednak mimo ich ograniczonej liczby, wskaźnik przeliczeniowy na 100 mieszkańców wynosi
0,412 i jest wyższy od średniej dla całej gminy, co wynika z bardzo niskiej liczby tego typu podmiotów
zarejestrowanych w gminie (łącznie zaledwie 34 organizacje). Mimo niskiej liczby organizacji
pozarządowych, mieszkańcy sołectwa częściej niż pozostali mieszkańcy gminy uczestniczą
w głosowaniach wyborczych. Frekwencja wyborcza w Kossowej wyniosła w wyborach samorządowych
w 2014 r. 55,84%, jednakże wynik ten jest także po części zasługą mieszkańców Chrząstowic, w których
umiejscowiony jest lokal wyborczy.
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7.1.4

Sfera gospodarcza

Sołectwo Kossowa cechuje się bardzo niskim poziomem przedsiębiorczości mieszkańców. Liczba
zarejestrowanych na terenie miejscowości podmiotów gospodarczych według danych Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w 2016 roku wynosiła zaledwie 26. Wskaźnik ten jest
niższy od przeciętnej wartości średniej przeliczeniowej dla gminy na 100 mieszkańców o 2,6. Oznacza
to, iż wśród mieszkańców sołectwa na każde 100 mieszkańców przypada zaledwie 5,3 podmiotu
gospodarczego. Wskaźnik ten jest nieznacznie wyższy na obszarze rewitalizacji (7,3), który stanowi
centrum miejscowości Kossowa, jego najbardziej zurbanizowaną część i centrum gospodarcze. Niemniej
jednak nawet tu wartość wskaźnika przedsiębiorczości, jest niższa od średniej gminnej, co wskazuje na
konieczność podjęcia działań naprawczych, mających na celu pobudzenie gospodarcze podobszaru.
Jednocześnie warto zaznaczyć, że mimo niskiego współczynnika przedsiębiorczości mieszkańców,
współczynnik bezrobocia w sołectwie i na podobszarze rewitalizacji również jest niższy od przeciętnego
dla gminy co może wskazywać, iż znaczna część mieszkańców pracuje poza miejscem zamieszkania.
Tabela 11 Liczba zarejestrowany podmiotów gospodarczych

Obszar

Liczba podmiotów

Udział [%]

Na 100 mieszkańców

Podobszar rewitalizacji Kossowa

9

1,13%

7,3

Gmina Brzeźnica

794

-

7,9

Źródło: dane CEIDG

7.1.5

Sfera środowiskowa i techniczna

W zakresie środowiskowym, sołectwo Kossowa ze względu na fakt ułożenia wzdłuż głównej drogi
krajowej (DK 44) oraz przebiegającą przez jego obszar linię kolejową, narażone jest na poziom hałasu
oceniany na wartość 3 (wysoki) w przyjętej 4 punktowej skali. Wartość wskaźnika hałasu nieznacznie
obniża zarówno układ przestrzenny sołectwa, jak i niska gęstość zabudowy oraz niewielka liczba
podmiotów gospodarczych wpływających na powstawanie dodatkowych uciążliwości dźwiękowych.
Jednakże na podobszarze rewitalizacji, który usytuowany jest wzdłuż DK 44, wartości przekroczeń
poziomu hałasu, są wyższe niż pozostałych częściach miejscowości, dlatego też mieszkańcy podobszaru
w większym stopniu narażeni są na niedogodności związane z przebiegiem drogi – w tym hałas
i zanieczyszczenia komunikacyjne.
Wskaźnik zagrożenia odpadami zawierającymi azbest w przypadku sołectwa jest niższy od przeciętnego
dla całej gminy. Szacuje się, iż w Kossowej łączna ilość odpadów azbestowych może wynosić około
52 600,35 kg, co w przeliczeniu na 100 mieszkańców wynosi mniej więcej 10 823,12 kg, tj. mniej o 3,5
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tys. kg od średniej gminnej. Na terenie obszaru rewitalizacji znajduje się mniej więcej
13 000 kg odpadów azbestowych, czyli około 10 100 kg na 100 mieszkańców.
Wśród zidentyfikowanych potrzeb termomodernizacyjnych w gminie Brzeźnica, potrzeby tego typu
w Kossowej można określić jako umiarkowane. Łączna wartość projektów termomodernizacyjnych na
analizowanym obszarze wynosi około 759 230,77 zł, co stanowi zaledwie 5,4% ogółu szacowanych
kosztów termomodernizacji w gminie. Wskaźnik kosztów na termomodernizację w przeliczaniu na 100
mieszkańców sołectwa wynosi 156 220,32 zł i jest wyższy o około 15,5 tys. zł od średniej dla całej gminy.
Wartość wskaźnika na terenie obszaru rewitalizacji jest nieznacznie niższa niż dla całego sołectwa i waha
się w granicach około 150 tys. zł na 100 mieszkańców. Wyższe są natomiast potrzeby inwestycyjne,
związane z utrzymaniem i remontami budynków, które wynikają z usytuowania podobszaru wzdłuż
głównego traktu komunikacyjnego gminy DK 44 oraz drgań i zanieczyszczeń powodowanych przez ruch
kołowy.

7.1.6

Podsumowanie diagnozy dla podobszaru rewitalizacji Kossowa

Podobszar rewitalizacji Kossowa obejmujący około 2,73% powierzchni sołectwa, cechuje się stosunkowo
dużym nagromadzeniem negatywnych czynników społecznych, w tym wyższą od przeciętnej dla gminy
liczbą klientów GOPS, liczbą świadczeń pomocowych, kwot przekazywanych w ramach pomocy
potrzebującym, podwyższonym wskaźnikiem liczby osób uzależnionych od alkoholu czy przestępczością.
Do negatywnych zjawisk na ternie podobszaru zaliczyć należy także niski poziom przedsiębiorczości
mieszkańców, czy też duże zagrożenie hałasem i zanieczyszczeniami wynikające z usytuowania znacznej
części gospodarstw domowych podobszaru, wzdłuż głównej drogi komunikacyjnej DK 44. Potencjałami
podobszaru Kossowa są natomiast stosunkowo niski poziom bezrobocia, duża jak na gminę Brzeźnica
dostępność terenów zielonych oraz względnie niewielkie zagrożenie niebezpiecznymi odpadami
zawierającymi azbest, czy niższe od sąsiednich sołectw potrzeby termomodernizacyjne. Zaletą
podobszaru Kossowej jest także niewielka odległość od centrum gminy a także stosunkowo duże
zaangażowanie społeczne mieszkańców, które może w przyszłości przełożyć się na poprawę
funkcjonowania podobszaru i całego sołectwa.
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7.2 Podobszar Sosnowice
7.2.1

Rys historyczny i charakterystyka

Sosnowice położone

są w gminie Brzeźnica, powiecie wadowickim, województwie małopolskim

we wschodniej części gminy Brzeźnica i zajmują powierzchnie 5,51 km2. Wieś leży na pograniczu Kotliny
Oświęcimskiej z płynącą jej dnem Wisłą i wzgórz Pogórza Wielickiego.
Od roku 1178 tereny na których leży wieś włączone zostały do księstwa opolsko-raciborskiego, a po jego
podziale — do księstwa oświęcimskiego. Również to księstwo uległo podziałowi i Sosnowice po roku
1445 znalazły się w księstwie zatorskim, aż do roku 1513 kiedy to zostało ono przyłączone do Królestwa
Polskiego. Wieś Sosnowice wspomina Jan Długosz w Liber Beneficiorum (1470-80), pisze on że we wsi
są łany kmiece i zagrodnicy i należy ona do pafiaii p.w. Wszystkich Świętych w Pobiedrze. Właścicielem
wsi był Jan i Mikołaj Strzała herbu Kotwicz. Rejestr poborowy woj. krakowskiego z roku 1581 podaje,
że wieś Sosnowice należała do Piotra Strzały i było w niej 6 łanów kmiecych. Wieś wymieniona w parafii
pw. Wszystkich Świętych w Pobiedrze, ale od roku 1550 do 1610 roku wierni korzystali z kościoła
w Marcyporębie, gdyż w tym czasie był on zamieniony na zbór kalwiński). Strzałowie byli fundatorami
istniejącego do dnia dzisiejszego małego kościółka filialnego p.w. Imienia NMP.
Według danych Urzędu Gminy Brzeźnica Sosnowice w 2015 r. zamieszkiwało 1 165 mieszkańców,
co stanowi około 11,6% ogółu mieszkańców gminy. Przeciętna gęstość zaludnienia w sołectwie wynosi
około 211 mieszkańców na hektar i jest wyższa o 61 osób od przeciętnej dla całej gminy (150).
Wytyczony obszar rewitalizacji obejmuje niewielka powierzchnię sołectwa Sosnowice zajmującą teren
5,7330 ha, tj. zaledwie 1,04% powierzchni sołectwa. Ludność obszaru rewitalizacji to 54 osoby, czyli
mniej więcej 4,64% mieszkańców Sosnowic. Wyznaczony podobszar rewitalizacji stanowi jedną
z najbardziej zurbanizowanych części sołectwa, który podobnie jak podobszar Kossowa ze względu na
długą i złożoną historię oraz usytuowanie pełni swoiste centrum miejscowości, w którym jednocześnie
wraz z kumulacją mieszkańców, ogniskują się także główne problemy społeczne, przestrzennofunkcjonalne, techniczne oraz środowiskowe. Dlatego także decyzja o objęciu procesem rewitalizacji
centralnej części sołectwa Sosnowice, ma wymiar związany z niwelacją problemów społecznych
podobszaru i całego sołectwa, ponieważ przygotowane koncepcje działań rewitalizacyjnych, w założeniu
mają objąć oddziaływaniem mieszkańców całej miejscowości.
Poniżej zaprezentowano mapę poglądową obszaru rewitalizacji sołectwa Sosnowice.
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Rysunek 2 Mapa obszaru rewitalizacji sołectwa Sosnowice

Źródło: opracowanie własne

7.2.2

Sfera funkcjonalno-przestrzenna

Sosnowice leżą około 2 km na południe od trasy Kraków – Oświęcim (droga krajowa nr 44) oraz od linii
kolejowej. Miejscowość Sosnowice, a w szczególności podobszar rewitalizacji charakteryzuje się
zabudową skupiającą się w ciągu dróg powiatowych. Jednocześnie też w części terenów można
zauważyć rozproszoną zabudowę pośród malowniczych krajobrazów specyficznych dla całej
miejscowości.
Dostępność komunikacyjna Sosnowic i podobszaru rewitalizacji jest uwarunkowana funkcjonowaniem
zróżnicowanych środków transportu, wśród których dominującą rolę pełni komunikacja indywidualna.
Komunikacja autobusowa – podmiejska (MPK) oraz sieć linii mikrobusowych jest dostępna głownie
wzdłuż drogi krajowej. Natomiast komunikacja kolejowa dostępna jest dla mieszkańców Sosnowic
poprzez najbliższą stację w Wielkich Drogach (gmina Skawina). Uzupełnieniem opisanej dostępności
transportowej obszaru, jest komunikacja rowerowa i piesza, która odbywa się w większości w sposób
nieuporządkowany, po ciągach drogowych, bez wydzielonych chodników i tras rowerowych, poboczami
jezdni, co może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa jej uczestników. Dotyczy to szczególnie ruchu
wzdłuż dróg krajowych i powiatowych.
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Ze względu na dużą rozległość Sosnowic oraz rozproszenie budynków, dostępność zorganizowanych
terenów zielonych na jej terenie oceniana jest bardzo nisko. Wynika to z faktu, iż teren wsi jest niemal
całkowicie bezleśny, nie licząc skrawków zieleni w różnych punktach oraz jednego większego
w północnej części. Trudny dostęp do terenów zielonych potęguje niema całkowity brak transportu
publicznego oraz słabo rozwinięta infrastruktura pieszo-rowerowa.
Na terenie Sosnowic funkcjonuje, Ochotnicza Straż Pożarna, Wiejski Dom Kultury, Szkoła Podstawowa
z oddziałem przedszkolny jak również biblioteka publiczna, świetlica środowiskowa i Ludowy Klub
Sportowy. Z punktu widzenia społeczności lokalnej bardzo ważna jest działająca na terenie Sosnowic
orkiestra dęta OSP. Centrum kulturalnym Sosnowic jest Dom Strażaka, w którym mogą mieć miejsce
spotkania mieszkańców.
Zasób obiektów zabytkowych i kulturowych w miejscowości Sosnowic stanowią:
•

Kościółek p.w. Imienia Najświętszej Panny Marii, wzmiankowana w aktach wizytacji biskupiej
w 1598 roku jako sprofanowana grobami arian; ołtarz główny, klasycystyczny, boczne barokowe, płyta nagrobna jednego ze Strzałów, kamienna, z płaskorzeźbioną postacią rycerza
i herbami Kotwicz, Glaubicz i Gozdawa - renesansowa. Sygnaturka z 1733 r. w posadzce
kamienna płyta z XVI w. Według legendy w Kościółku w Sosnowicach miał zatrzymać się
podążający do Wiednia król Jan III Sobieski ze swoją husarią. Jednak ta opowieść nie została
nigdy potwierdzona.

•

Kapliczka z 1878r. zwieńczona kamiennym posągiem św. Floriana oraz zespół budynków
podworskich.

•

W Sosnowicach zachował się Zespół budynków podworskich - bezstylowy, stary dwór obronny,
wzniesiony przez domorosłych cieślów.

•

Wiejski Dom Kultury i Dom Strażaka.

•

Szkoła podstawowa.

Ze względu na delimitację obszaru rewitalizacji opartą o wskaźniki społeczne, wymienione powyżej
obiekty, znajdują się poza obszarem rewitalizacji lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Część
z wymienionych obiektów, w sposób bezpośredni lub pośrednio objęta zostanie jednak działaniami
rewitalizacyjnymi, ze względu na istotne funkcje jakie pełnią wymienione obiekty w miejscowości
Sosnowice. Planowana rewitalizacja w gminie Brzeźnica, jak wskazywano we wstępie do niniejszego
rozdziału, nastawiona jest na rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych i gospodarczych,
w ściśle określonych częściach miejscowości charakteryzujących się najwyższymi współczynnikami
zdiagnozowanych problemów społecznych. Ograniczenie przestrzenne obszaru rewitalizacji ma na celu
obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych skutków podatkowych dla mieszkańców
obszarów i tak już koncentrujących rozliczne problemy społeczne, gospodarcze, problemy ubóstwa
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i bezrobocia. Potrzeby infrastrukturalne oraz zaplanowane w tym zakresie inwestycje mają charakter
uzupełniający

względem

planowanych

działań

nastawionych

na

rewitalizację

obszarów

zdegradowanych społecznie.

7.2.3

Sfera społeczna

Sosnowice są jedną z miejscowości w gminie Brzeźnica, w której wskaźnik kumulacji problemów
społecznych jest najwyższy. Wśród badanych 11 wskaźników, Sosnowice cechują się aż
7 przekraczającymi średnie wartości dla całej gminy, co predestynuje sołectwo do podjęcia działań
rewitalizacyjnych. W odniesieniu do powyższego, wytyczony podobszar rewitalizacji, który jednocześnie
jest jednym z najbardziej zurbanizowanych obszarów Sosnowic, w sposób naturalny ma tendencję do
kumulowanie znacznej części negatywnych tendencji obserwowanych w miejscowości.
Spośród 1 165 mieszkańców sołectwa, ze świadczeń OPS w latach 2013-2015 korzystało średnio około
144 osób, które stanowiły ponad 15% ogółu klientów OPS w całej gminie. Przeciętnie ze wsparcia
ośrodka pomocy społecznej, korzystało w tym okresie około 12,4 osób na każde 100 mieszkańców
sołectwa. Wskaźnik ten jest wyższy o niemal 1/3 od wartości przeciętnej dla całej gminy Brzeźnica
(9,2 na 100 mieszkańców). Spośród mieszkańców obszaru rewitalizacji przeciętnie około 7 osób
w latach 2013-2015 korzystało ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej. Mimo niskiej liczby
korzystających wyrażonych w wartościach bezwzględnych, wartość przeliczeniowa wskaźnika wyniosła
13 osób na 100 mieszkańców, wobec wskaźnik zagrożenia ubóstwem wśród mieszkańców podobszaru,
jest o blisko połowę wyższy od średniej gminnej .
Tabela 12 Liczba klientów ośrodka pomocy społecznej

Obszar

2013 2014 2015 Średnia 2013-2015 Udział [%] Na 100 mieszkańców

Podobszar rewitalizacji Sosnowice

8

7

6

7,0

0,76%

13,0

Ogółem Gmina Brzeźnica

944

986

847

925,7

100,0%

9,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Brzeźnicy

W ślad za zwiększoną liczbą osób korzystających z pomocy społecznej, idzie ponadprzeciętny
w stosunku do sytuacji w gminie odsetek świadczeń pomocowych przekazywanych mieszkańcom
Sosnowic. Podczas gdy w Brzeźnicy na każde 100 mieszkańców przypada rocznie około 350 świadczeń
pomocowych, wskaźnik ten w Sosnowicach jest wyższy o około 40% i wynosi 491 świadczeń na 100
mieszkańców rocznie. W przypadku podobszaru rewitalizacji wartość tego wskaźnika wynosiła około 517
świadczeń na każde 100 mieszkańców. Również wartość środków przekazywanych na świadczenia
w sołectwie jest wyższa niż średnia dla całej gminy. Na 100 mieszkańców Sosnowic przypada rocznie
około 12 tys. zł, podczas gdy wartość środków pomocowych w całej gminie waha się w granicach 7,6
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tys. zł co również świadczy o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych w sołectwie
i podobszarze rewitalizacji.
Tabela 13 Liczba świadczeń pomocowych w sołectwie i gminie

Obszar
Podobszar rewitalizacji
Sosnowice
Ogółem Gmina Brzeźnica

2013

2014

2015

Średnia 20132015

Udział
[%]

Na 100
mieszkańców

265

290

283

279

0,80%

517

35
140

34
133

36
051

35 108

100,0%

350,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Brzeźnicy

W Sosnowicach wyższy od przeciętnego jest także wskaźnik osób uzależnionych od alkoholu. Przeciętnie
rocznie w latach 2013-2015 w sołectwie odnotowywano 4 przypadki osób uzależnionych od alkoholu,
co oznacza ponad 18% ogółu osób uzależnionych w gminie. Ze względu na niską liczebność mieszkańców
podobszaru rewitalizacji, wartość przeliczeniowa omawianego wskaźnika, wyniosła aż 3,09 na 100
mieszkańców.
Korzystniej w porównaniu do wskaźników alkoholizmu kształtował się natomiast wskaźnik przypadków
przemocy domowej, które na terenie Sosnowic odnotowywane były bardzo rzadko. Średnio w latach
2013-2015 w Sosnowicach dochodziło zaledwie do 1-2 przypadków przemocy, co oznacza 0,11
odnotowanych przypadków na każde 100 mieszkańców miejscowości. Na terenie podobszaru
rewitalizacji nie odnotowano w tym czasie tego typu zdarzeń. Wartość wskaźnika dla całej gminy
wyniosła w tym okresie około 0,17 na 100 mieszkańców.
Tabela 14 Liczba osób uzależnionych od alkoholu

Obszar

2013 2014 2015 Średnia 2013-2015 Udział [%] Na 100 mieszkańców

Podobszar rewitalizacji Sosnowice

2

1

2

1,7

7,6%

3,09

Ogółem Gmina Brzeźnica

24

22

20

22,0

100,0%

0,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Brzeźnicy

W zakresie bezpieczeństwa publicznego, sołectwo Sosnowice notuje podwyższone wartości wskaźników
przestępczości. Na terenie sołectwa w latach 2014-2015 dochodziło do blisko 13 odnotowanych
przestępstw rocznie, co oznacza 1,1 przestępstwo na 100 mieszańców. Wartość omawianego wskaźnika
dla podobszaru rewitalizacji wynosi aż 6,48, co wynika z centralnego usytuowania podobszaru na planie
miejscowości, niskiej liczebności mieszkańców oraz ogólnej tendencji do przenoszenia zjawisk
negatywnych na tereny o wyższym poziomie zagęszczenia ludności. Wskaźnik ten jest także
zdecydowanie wyższy od wartości ogólnej dla całej gminy, mieszczącego się na poziomie 0,8.
W badanym okresie w Sosnowicach odnotowano łącznie zaledwie 2 kradzieże (0,9 na 100 mieszkańców)
z których 1 odnotowana była na terenie podobszaru. Mimo niskiej liczby odnotowanych przypadków
kradzieży, wskaźnik ten i tak zbliżony był do wartości średniej dla całej gminy (0,14 na 100 mieszkańców).
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Tabela 15 Ogólna liczba przestępstw

Obszar

2014

2015

Średnia 2013-2015 Udział [%] Na 100 mieszkańców

Podobszar rewitalizacji Sosnowice

3

4

3,5

4,3%

6,48

Ogółem Gmina Brzeźnica

84

80

82,0

100,0%

0,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Brzeźnicy

Wskaźnik bezrobocia w Sosnowicach oscyluje wokół przeciętnej wartości wskaźnika dla całej gminy.
W latach 2013-2015 bez pracy pozostawało średnio około 37 mieszkańców sołectwa, przy czym
najwyższą liczbę bezrobotnych odnotowano w roku 2013 i od tej pory notuje się spadek bezrobocia,
podobnie jak i w całej gminie Brzeźnica. Na terenie podobszaru rewitalizacji bez pracy
w analizowanym okresie pozostawało przeciętnie około 2-3 osób, co stanowiło wartość przeliczeniową
wynoszącą 4,32 na 100 mieszkańców, w odniesieniu do średniej gminnej 3,12.
Tabela 16 Liczba bezrobotnych

Obszar

2013 2014 2015 Średnia 2013-2015 Udział [%] Na 100 mieszkańców

Podobszar rewitalizacji Sosnowice

3

2

2

2

0,75%

4,32

Gmina Brzeźnica

412

316

211

313

100,0%

3,12

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP Wadowice

Według danych Krajowego Rejestru Sądowego na terenie Sosnowic funkcjonują zaledwie 2 organizacje
zrejestrowane w spisie KRS. Są to Ludowy Klub Sportowy "Płomień" Sosnowice oraz Ochotnicza Straż
Pożarna W Sosnowicach. Wobec powyższego wskaźnik liczby NGO przypadających na 100 mieszkańców
Sosnowic wynosi zaledwie 0,17 podczas gdy wskaźnik dla całej gminy jest blisko dwukrotnie wyższy
i wynosi 0,33. Mimo niskiego współczynnika kapitału społecznego, wyrażanego poprzez liczbę
organizacji społecznych, Sosnowice pozytywnie wyróżniają się wśród pozostałych sołectw w gminie pod
względem frekwencji wyborczej, która w ostatnich wyborach samorządowych należała do jednej
z najwyższych w gminie -udział w wyborach wzięło 54,9% mieszkańców Sosnowic. Frekwencja wyborcza
w gminie była niższa i wyniosła 52,38%.

7.2.4

Sfera gospodarcza

W bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na rok 2016 w Sosnowicach
zarejestrowane były 83 podmioty gospodarcze, które stanowią około 10% ogółu podmiotów
funkcjonujących na terenie gminy Brzeźnica. W przeliczeniu na 100 mieszkańców sołectwa, własny
biznes prowadzi mniej więcej 7,1 mieszkańca. Wartość wskaźnika dla całego gminy jest nieznacznie
wyższa i waha się w granicach 8 przedsiębiorstw na 100 mieszkańców. Na obszarze rewitalizacji
stanowiącym centrum miejscowości, zarejestrowanych jest 8 podmiotów gospodarczych, co przy
nielicznej populacji mieszkańców stanowi około 15 firm przypadających na 100 mieszkańców.
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Z nieco niższym wskaźnikiem poziomu przedsiębiorczości koreluje prezentowany powyżej wskaźnik
poziomu bezrobocia, który na terenie Sosnowic i podobszaru rewitalizacji jest nieznacznie wyższy niż
w pozostałych miejscowościach gminy. Prezentowane wskaźniki ze sfery gospodarczej skłaniają do
konieczności podjęcia działań mających na celu pobudzenie aktywności gospodarczej mieszkańców
podobszaru oraz wdrożenie działań przeciwdziałających bezrobociu.
Tabela 17 Liczba zarejestrowany podmiotów gospodarczych

Obszar

Liczba podmiotów

Udział [%]

Na 100 mieszkańców

Podobszar rewitalizacji Sosnowice

8

1%

14,8

Gmina Brzeźnica

794

-

7,9

Źródło: dane CEIDG

7.2.5

Sfera środowiskowa i techniczna

Na niską wartość wskaźnika zagrożenia hałasem (ocenioną w skali jako 1 tj. bardzo niska)
w przypadku Sosnowic składa się fakt, iż główny szlak komunikacyjny gminy (trasa Kraków – Oświęcim)
przebiega przez północna część obszaru w odległości około 2 km od centrum sołectwa, które stanowi
jednocześnie podobszar rewitalizacji Sosnowice. W dużej odległości znajduje się także szlak linii
kolejowej, biegnącej wzdłuż północnej granicy Sosnowic, która nie wpływa dotkliwie na komfort
akustyczny mieszkańców rozległego pod względem obszaru sołectwa. Zagrożenie w zakresie hałasu dla
mieszkańców może stanowić jedynie fakt, iż znaczna część zabudowy podobszaru skupia się w ciągu
dróg powiatowych oraz dominująca rola indywidualnego transportu kołowego.
Korzystnie dla podobszaru Sosnowice na tle gminy, kształtuje się wskaźnik zagrożenia odpadami
azbestowymi, których według danych szacunkowych na terenie podobszaru znajduje się około 3 ton
czyli mniej więcej 5% ogółu tego typu wyrobów pozostających na terenie sołectwa. W przeliczeniu na
100 mieszkańców podobszaru, ilość wyrobów zawierających azbest wynosi 5,5 tys. kg i jest to wartość
niemal trzykrotnie niższa od średniej gminnej wynoszącej około 13,5 tys. kg.
Biorąc pod uwagę wartość zidentyfikowanych potrzeb termomodernizacyjnych, podobszar Sosnowice
również wypada korzystnie na tle pozostałych części gminy. Na terenie podobszaru w zasadzie nie
przewiduje się istotnych inwestycji termomodernizacyjnych, wobec czego wartość omawianego
wskaźnika jest bardzo niska. Nie oznacza to jednakże, że w najbliższych latach nie pojawi się konieczność
działań inwestycyjnych, mających na celu poprawę sprawności energetycznej budynków znajdujących
się na terenie podobszaru, a także inwestycji w OZE, poprawiających między innymi jakość i efektywność
oświetlenia obszaru, poprawę jakości powietrza itp. W dokumentach gminnych ocenia się,
iż najważniejsze wydatki na termomodernizację w całym sołectwie wyniosą około 759 230,77 zł, czyli
mniej więcej 65 170,02 zł na każde 100 mieszkańców. Wskaźnik ten dla gminy jest zdecydowanie wyższy
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i oscyluje w granicach 140 676,51 zł na 100 mieszkańców, co świadczy o tym, iż stan infrastruktury
w sołectwie znajduje się na względnie dobrym poziomie, co z kolei może świadczyć o dużym
wewnętrznym potencjale Sosnowic.

7.2.6

Podsumowanie diagnozy dla podobszaru rewitalizacji Sosnowice

Podobszar rewitalizacji jaki i całe sołectwo Sosnowice wśród badanych zagadnień społecznych, posiada
aż 7 współczynników wskazujących na znaczne nagromadzenie negatywnych zjawisk. Wśród
wskaźników mieszczących się powyżej wskaźników przeciętnych dla całej gminy znajdują się wyższa od
średniej liczba klientów GOPS, ponadprzeciętna liczba świadczeń i wartość kwotowa wsparcia klientów
GOPS, podwyższony współczynnik osób uzależnionych od alkoholu oraz wyższa od średniej liczba
odnotowanych przestępstw. Korzystnie na tle gminy i sołectwa na obszarze rewitalizacji kształtuje się
współczynnik przedsiębiorczości mieszkańców. Potencjałami podobszaru rewitalizacji Sosnowice są
natomiast niskie zagrożenie hałasem, wynikające z ulokowania w dość dużej odległości od głównych
źródeł hałasu w gminie tj. drogi krajowej nr 44 oraz linii kolejowej, względnie dobry stan budynków
i infrastruktury technicznej, która w chwili obecnej nie wymaga przeprowadzenia nadmiernie wysokich
inwestycji, niewielkie nagromadzenie odpadów azbestowych oraz aktywnie działające organizacje
społeczne, wspierające rozwój kultury i lokalnej tożsamości w sołectwie. Wymienione potencjały
Sosnowic mogą w przyszłości korzystnie wpłynąć na poprawę wizerunku zewnętrznego miejscowości
oraz zwiększenie liczby osób skłonnych zamieszkiwać na jej terenie.
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8. Podsumowanie analizy pogłębionej obszaru rewitalizacji
8.1 Analiza stanu kryzysowego – wnioski
Przeprowadzona analiza dwóch podobszarów: Kossowa i Sosnowice wskazuje na występujące tam
problemy w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz
środowiskowej. W diagnozie wykazano, iż zidentyfikowane problemy są powiązane ze zjawiskami
kryzysowymi. Część zidentyfikowanych problemów jest charakterystyczna dla całej gminy, inne
koncentrują się jedynie we wskazanych podobszarach, jednakże z różnym stopniem nasilenia. Poniżej
opracowane zostało krótkie podsumowanie najważniejszych wniosków z diagnozy. Wnioski te wskazują
na zasadność podjęcia działań rewitalizacyjnych we wskazanych podobszarach gminy.
Wśród negatywnych zjawisk występujących na obszarze rewitalizacji, wyróżnić należy:
1. Koncentrację zjawiska ubóstwa wyrażającego się ponadprzeciętną liczbą klientów GOPS,
przekazywanych świadczeń pomocowych oraz ich wartości.
2. Wysoki poziom bezrobocia, a zwłaszcza rosnący poziom bezrobocia długotrwałego.
3. Podwyższony wskaźniki liczby osób uzależnionych od alkoholu.
4. Wyższe od średnich dla całej gminy wartości wskaźników przestępczości.
5. Negatywna wartość wskaźnika poziomu przedsiębiorczości mieszkańców, zauważalna
w szczególności na podobszarze rewitalizacji Kossowa.
6. Niewystarczający poziom obiektów oraz przestrzeni, a także niski poziom dostępności
infrastruktury publicznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych, negatywnie korelujące
z dużym zagrożeniem hałasem.
Planowana odnowa obszaru zdegradowanego sprowadzona wyłącznie do odnowy w sensie
technicznym, infrastrukturalnym nie stanowi o pełnym procesie rewitalizacji. Domeną rewitalizacji jest
sfera społeczna. Odnowione obszary uchodzą za „żywe”, pod warunkiem, że ludność zamieszkująca
te tereny, akceptuje przeprowadzane zmiany, tworzy wspólnotę i to zarówno w trakcie działań
rewitalizacyjnych,

jak

i

po

ich

zakończeniu.

Dlatego

delimitacji

obszaru

rewitalizacji

w gminie Brzeźnica dokonano analizując przede wszystkim zjawiska kryzysowe w sferze społecznej.

8.2 Analiza SWOT dla obszaru rewitalizacji
Analiza SWOT to kluczowy element podsumowania etapu badawczego i diagnostycznego w ramach
opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022. Jednocześnie
SWOT to forma bilansu strategicznego umożliwiającego dokonanie syntetycznego podsumowania.
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Dodatkowo zwięzła forma stanowi dopełnienie części opisowej podsumowania koncentrującej
się na zaprezentowaniu skutków degradacji terenu uznanego obszarem rewitalizacji.
Analiza SWOT składa się z dwóch odrębnych części, z których pierwsza zawiera mocne i słabe strony
obszaru rewitalizacji, druga natomiast – wynikające z nich szanse i zagrożenia dla dalszego rozwoju.
Z podjętej analizy wynika, że pomimo istnienia szeregu mocnych stron, wynikających z dotychczas
osiągniętego poziomu rozwoju, dominującą rolę odgrywają słabe strony. Istotnym problemem
w przypadku Brzeźnicy jest słabo rozwinięta sfera gospodarcza i społeczna, co jest efektem problemów
o charakterze egzogennym, a także bezpośrednią przyczyną zjawisk zachodzących w samej gminie.
Przeprowadzona

w

ramach

procesu

planowania

strategicznego

analiza

SWOT

opiera

się na następujących kluczowych źródłach:


Wynikach prac warsztatowych i spotkań konsultacyjnych,



Wynikach badań ankietowych,



Syntetycznym ujęciu analizy danych pochodzących ze źródeł wtórnych.

Tabela 18 Analiza SWOT dla obszaru rewitalizacji

Analiza SWOT
Mocne strony
–

występowanie na podobszarach wiejskich
instytucji/przestrzeni możliwych do
zagospodarowania w celu przeprowadzenia
działań wspierających i wzmacniających
potencjał lokalnych społeczności,

–

wysoka aktywność społeczna mieszkańców,
wyrażająca się istnieniem prężnie
działających organizacji pozarządowych,

–

otwartość władz gminy na potrzeby
społeczności lokalnej,

–

stosunkowo niskie potrzeby nakładów na
modernizację i adaptację budynków
użyteczności publicznej,

–

zróżnicowane walory naturalne pozwalające
na wielofunkcyjny rozwój obszaru

–

istnienie terenów będących potencjalną
bazą dla rozwoju turystyki i agroturystyki
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Słabe strony
–

wysokie nagromadzenie negatywnych
zjawisk społecznych na każdym z
podobszarów rewitalizacji – w szczególności
dotyczące problemu ubóstwa i bezrobocia,

–

peryferyjne usytuowanie podobszarów
rewitalizacji, skutkujące utrzymywaniem się
negatywnych zjawisk społecznych w tym
niską dostępnością miejsc pracy,

–

wysoki poziom skorelowania negatywnych
zjawisk społecznych – ubóstwa, bezrobocia
oraz przestępczości, skutkujący utrwalaniem
się zjawisk patologicznych, uzależnieniem od
środków pomocy społecznej etc.

–

ograniczony i nierównomierny dostęp do
przestrzeni/terenów zielonych i
rekreacyjnych,

–

relatywnie niski poziom bezpieczeństwa
publicznego,

–

niewystarczająca, przestarzała i mało
funkcjonalna baza sportowa,

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022

Szanse

Zagrożenia

– realizacja działań nakierowanych na
aktywizację społeczną i zawodową
mieszkańców, skutkująca zmniejszeniem
zjawiska wykluczenia społecznego,

– dalsza dewaloryzacja obiektów o istotnym
znaczeniu dla każdego z obszarów, skutkująca
brakiem możliwości rozwijania oferty
spędzania wolnego czasu,

– realizacja inwestycji wspierających rozwój
lokalnych przedsiębiorców, tworzenie nowych
miejsc pracy oraz wykorzystanie
instrumentów ekonomii społecznej,

– dalszy wzrost liczby osób korzystających
z pomocy społecznej oraz nakładów
przekazywanych na pomoc społeczną,
ograniczający możliwości inwestycyjne gminy

– rozwój instytucji i oferty przemysłu czasu
wolnego, wpływająca na rozwój atrakcyjności
osiedleńczej obszaru oraz poprawę jakości
życia mieszkańców,

– rozdrobnienie środków finansowych gminy na
wiele miejscowości

– rozbudowa i rozwój sieci drogowej,
transportu publicznego, tras pieszorowerowych i infrastruktury towarzyszącej,
służącej wyrównywaniu potencjałów obszaru
oraz wzrostowi mobilności i dostępności
miejsc pracy, rekreacji, handlu etc.

– negatywne trendy społeczne i kulturowe
w społeczeństwie – dyfuzja więzi rodzinnych,
rozwarstwienie społeczne i ubóstwo
– brak woli efektywniejszej współpracy wśród
sąsiadujących samorządów lokalnych

– położenie w niewielkiej odległości od dużych
organizmów miejskich – Kraków oraz
aglomeracja górnośląska,
– rozwój struktury mikroregionu „Doliny
Karpia”,
– wzrost aktywności mieszkańców w celu
poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej
gminy
Źródło: opracowanie własne
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9. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji
Część planistyczna programu rewitalizacji jest odpowiedzią na wyniki przeprowadzonej diagnozy w całej
gminie Brzeźnica oraz jej części stanowiącej obszar rewitalizacji. Nie jest ona jednak odpowiedzią bierną:
w

wielu

aspektach

nie

ogranicza

się

do

tego,

co

niejako

automatycznie

wynika

z diagnozy problemów, lecz – opierając się o zdiagnozowany potencjał – wychodzi naprzeciw
wyzwaniom, podejmując przedsięwzięcia prewencyjne i wyprzedzając powstawanie problemów
możliwych do przewidzenia w przyszłości.
Ustawa w art. 15 ust 1 pkt. 3 i 4 stanowi, że gminny program rewitalizacji zawiera w szczególności opis
wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, a także cele rewitalizacji oraz odpowiadające im
kierunki działań służące eliminacji lub ograniczeniu zdiagnozowanych poprzednio negatywnych zjawisk
społecznych i powiązanych z nimi problemów gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych
i technicznych. Wizja i uporządkowany system celów rewitalizacji powinny stanowić spójną całość w tym
sensie, że każdy z celów rewitalizacji musi w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości przyczyniać się
do realizacji określonego fragmentu wizji oraz – wizji jako całości.
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania założenia planistyczne, część postulatywna Gminnego
Programu Rewitalizacji ma trójdzielny charakter. Pierwszym elementem jest wizja zakotwiczona
w przyszłości i koncentrująca się na czynnikach ideowych oraz wartościach. Drugi element to cele
strategiczne rewitalizacji określające dziedzinowe pola interwencji, jak również ramy rewitalizacji.
Ostatnim elementem bazy planistycznej jest poziom operacyjny, który wyznaczają kierunki działań
bezpośrednio skierowane na etap wdrożeniowy programu.

9.1 Opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji
Wizja obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji określa precyzyjnie zakładany zakres przeobrażeń oraz
planowany efekt rewitalizacji. Zapisy wizji opracowano przy aktywnym udziale interesariuszy
zaangażowanych w powstawanie dokumentu. Zawartość treściowa wizji ma charakter wypracowanego
konsensusu, a wartości na podstawie, których wypracowano ostateczny kształt zapisów są podzielane
przez społeczność biorącą udział w pracach nad opracowaniem na każdym etapie partycypacji
społecznej. Wizja stanu obszaru rewitalizacji po dokonanej interwencji w gminie Brzeźnica jest wizją
korzystnej zmiany, której osiągnięcie wymaga podjęcia przez samorząd i społeczność lokalną
konkretnych działań, które zostały zdefiniowane w niniejszym Gminnym Programie Rewitalizacji
Brzeźnica na lata 2016-2022.
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Wizja niniejszego GPR, dotycząca perspektywy długookresowej w dużej mierze uszczegóławia wizję
zawartą w Strategii Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022, gdzie wskazuje się na jakość życia,
zagospodarowanie przestrzenne oraz dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Należy dodatkowo
podkreślić, że poniższa wizja odnosi się do wyznaczonego obszaru rewitalizacji, niemniej zakłada się, że
jej rezultaty będą również bezpośrednio oddziaływać na całą gminę Brzeźnica oraz szerzej
na mikroregion Doliny Karpia. Poniżej znajduje się wypracowana w modelu partycypacyjno-eksperckim
wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji.

Obszar rewitalizacji podniósł swoją jakość i funkcjonalność przede wszystkim z punktu widzenia
atrakcyjności osiedleńczej, gospodarczej, inwestycyjnej i turystycznej w oparciu o wykorzystanie
lokalnych zasobów i potencjałów.
Kossowa i Sosnowice stanowią otwartą przestrzeń zaspokajającą potrzeby mieszkańców obszaru
rewitalizacji oraz wszystkich osób zamieszkujących gminę. Przeobrażenia przestrzenne
i techniczne czynią przestrzeń publiczną nowoczesną i atrakcyjną dla użytkowników.
Dzięki rewitalizacji dostrzega się zwiększoną aktywność mieszkańców, oferta społeczno-kulturalna
jest twórczo rozwijana i trafia do zróżnicowanych środowisk i interesariuszy rewitalizacji. Dzięki
rewitalizacji skutecznie zaktywizowano organizacje pozarządowe i wzmocniono potencjał
społeczeństwa obywatelskiego.
Została wzmocniona spójność i widocznie ograniczono zjawisko wykluczenie społecznego
i ubóstwa, zwiększyło się ̨ zatrudnienie wśród mieszkańców, również dzięki rozwijaniu inicjatyw
ukierunkowanych na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu.
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9.2 Struktura strategicznych celów rewitalizacji
W myśl przepisów ustawy o rewitalizacji (art. 15 ust 1 pkt. 4) cele rewitalizacji powinny być wybrane tak,
aby implikowały następnie kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk
ujawnionych w diagnozie. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom powinno z kolei polegać
na wykorzystaniu potencjałów zidentyfikowanych w drugiej części diagnozy.
W niniejszym Programie definiuje się trzy podporządkowane wizji cele strategiczne. Zatem struktura
celów jest de facto trójstopniowa: wizja – cele strategiczne rewitalizacji– kierunki działań. Układ celów
strategicznych Programu należy traktować jako stały w całym okresie jego obowiązywania. W miarę
możliwości powinien on także być utrzymany w kolejnym programie opracowywanym w kolejnym
okresie planistycznym.
Planowany, optymalny efekt skoordynowanej interwencji rewitalizacyjnej stanowiącej rdzeń
opracowania został przedstawiony w formie wizji w poprzednim rozdziale. Przedmiotowy paragraf
ogniskuje się natomiast na zbudowanie ściśle zdefiniowanych celów strategicznych rewitalizacji. Należy
podkreślić, że z jednej strony zapisy rozdziału są wypadkową przeprowadzonej szczegółowej diagnozy
obszaru wsparcia, natomiast z drugiej precyzyjny charakter zapisów stanowi element operacjonalizacji
wizji. Poniżej zaprezentowano filary GPR – strategiczne cele rewitalizacji.

Cel strategiczny rewitalizacji 1. Wspieranie spójności społecznej obszaru rewitalizacji
Pierwszy z celów odnosi się przede wszystkim do sfery społecznej, spójność społeczna jest definiowana
jako budowanie takich relacji społecznych, aby naturalna różnorodność wzbogacająca społeczeństwo
nie przeradzała się w bolesne podziały generujące nieufność i wrogość między grupami społecznymi.

Cel strategiczny rewitalizacji 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna
Integracja przestrzenno-funkcjonalna obszaru rewitalizacji skupia się na sferze przestrzennofunkcjonalnej i technicznej stanowiąc najbardziej inwestycyjną i kosztochłonną część zakresu
planowanego do rewitalizacji w gminie Brzeżnica, dodatkowo zwraca się uwagę, że dostosowanie
infrastruktury, budynków i przestrzeni publicznej w wymiarze technicznym to baza dla prowadzenia
projektów miękkich, tych ukierunkowanych na mieszkańców.

Cel strategiczny rewitalizacji 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych
Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych wiąże się z rosnącymi aspiracjami
mieszkańców. Definicyjnie ujmując, niniejszy strategiczny cel rewitalizacji odnosi się do sfery społecznej,
niemniej w największym stopniu kładzie nacisk na aktywizację mieszkańców,

poprawę

i jakości życia oraz poszerzania oferty, jak również jakości usług publicznych. Ożywienie obszaru
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rewitalizacji to również stymulowanie lokalnej gospodarki i kreowanie impulsów rozwojowych przez
samorząd lokalny.

Cel strategiczny rewitalizacji 1
Wspieranie spójności społecznej obszaru rewitalizacji

Cel strategiczny rewitalizacji 2
Integracja przestrzenno-funkcjonalna

Cel strategiczny rewitalizacji 3
Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych

9.3 Przyjęte kierunki działań odpowiadających celom rewitalizacji
Ustawa – w art. 15 ust. 1 pkt. 4 – wskazuje jako obowiązkowy element programu rewitalizacji –kierunki
działań służących eliminacji lub ograniczeniu zdiagnozowanych wcześniej negatywnych zjawisk, ściśle
odpowiadające przyjętym celom rewitalizacji. Toteż w niniejszym Programie kierunki działań zostały
opisane właśnie w układzie celów rewitalizacji. Podrozdział w istocie operacjonalizuje interwencję
natomiast warto wskazać problemy, które były podstawą do wyznaczenie poszczególnych celów
strategicznych. Tym samym w dalszej części paragrafu zaprezentowano uzasadnienie zdefiniowanych
celów poprzez przypisanie ich do najważniejszych wniosków płynących z analizy problemowej obszaru
wsparcia. Natomiast finalnym elementem podrozdziału jest zestaw przyjętych kierunków
odpowiadających celom rewitalizacji.
Cel strategiczny rewitalizacji 1. Wspieranie spójności społecznej obszaru rewitalizacji został
zdefiniowany gównie w oparciu o szereg deficytów:
-

Nagromadzenie i koncentracja ważnych problemów społecznych;

-

Funkcjonowanie patologii życia społecznego;

-

Relatywnie niski kapitał społeczny, głównie pomostowy;

-

Niedostateczna aktywność mieszkańców, niski poziom samoorganizacji;

-

Starzenie się mieszkańców;

-

Bierność i apatia społeczna.
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W zakresie celu strategicznego rewitalizacji 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna zidentyfikowano
następujące problemy bezpośrednio wpływające na konstrukcję celu i wynikających z niego kierunków
działań:
-

Dewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego;

-

Relatywnie niska jakość przestrzeni publicznej;

-

Niska funkcjonalność obiektów zdegradowanych;

-

Niski poziom skomunikowania i integracji terenów zdegradowanych z pozostałymi częściami
gminy;

-

Niedoinwestowanie urządzeń technicznych, niedostatecznie rozwinięty poziom infrastruktury
technicznej.

Cel strategiczny rewitalizacji 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych został
skonstruowany w oparciu o następujące relewantne i identyfikowane problemy:
-

Niedostateczny poziom atrakcyjności turystycznej (niewykorzystanie potencjału miejscowości);

-

Zniszczone materialne dziedzictwo kulturowe;

-

Nisko rozwinięta oferta artystyczna, szczególnie dla dzieci i młodzieży;

-

Jednorodna i nisko zróżnicowana oferta czasu wolnego kierowana do mieszkańców;

-

Relatywnie niski poziom przedsiębiorczości.

Powyższe przypisane poszczególnym celom problemy i deficyty to tylko część słabych stron i zagrożeń
odnotowanych na obszarze rewitalizacji i stanowiących podstawę do wyznaczenie i przyjęcia zbornego
katalogu działań pełniącego dopełnienie całości założeń planistycznej. Tym samym schemat interwencji
rewitalizacyjnej prezentuje się następująco:
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Cel strategiczny rewitalizacji 1.
Wspieranie spójności społecznej
obszaru rewitalizacji

Cel strategiczny rewitalizacji 2.
Integracja przestrzennofunkcjonalna

Cel strategiczny rewitalizacji 3.
Ożywienie społeczno-gospodarcze
podobszarów problemowych

1.1 Ograniczanie bezrobocia –
aktywizacja zawodowa

2.1 Zachowanie dziedzictwa
kulturowego

3.1 Rozwój funkcji turystycznych

1.2 Wspieranie organizacji
pozarządowych

2.2 Rewitalizacja obiektów
zdewastowanych

3.2 Rozwój funkcji kulturowych

1.3 Rozwijanie polityki senioralnej,
integracja międzypokoleniowa

2.3 Nadanie nowych funkcji
obiektom użyteczności publicznej

3.3 Rozwój usług wyższego rzędu,
w tym sztuki

1.4 Aktywizacja mieszkańców
poprzez imprezy integracyjne

2.4 Poprawa dostępności
transportowej

3.4 Poszerzenie oferty czasu
wolnego

1.5 Profilaktyka zdrowotna

2.5 Rozbudowa infrastruktur ścieżek
i tras rowerowych

3.5 Rozwój funkcji edukacyjnych
i wychowawczych

2.6 Modernizacja przestrzeni
publicznej
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10. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne
10.1 Podstawowe i uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne
W przedmiotowej części dokumentu znajdują się przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach
rewitalizacji w gminie Brzeźnica w formie podstawowej i uzupełniającej. Dla zapewnienia odpowiedniej
przejrzystości przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały podzielone na podobszary rewitalizacji oraz
sporządzono listę przedsięwzięć uzupełniających, zlokalizowanych poza ścisłym obszarem rewitalizacji.
Zabieg ten umożliwia zapoznanie się z przestrzennym aspektem planowanej interwencji oraz
zrozumieniem logiki realizacji działań uzupełniających. Działania uzupełniające stanowią przedłużenie
i uzupełnienie działań podstawowych wskazywanych do realizacji na obszarze rewitalizacji oraz
ze względu na specyfikę gminy Brzeźnica, a także przyjętą logikę wyznaczania obszaru rewitalizacji,
koncentrującą się na konkretnych problemach społecznych zlokalizowanych w ściśle określonych
częściach gminy. Ponadto ze względu na ograniczony zakres terytorialny wyznaczonego obszaru
rewitalizacji oraz ograniczoną liczbę jego mieszkańców, część z działań planowanych jest do realizacji
zarówno na podobszarach rewitalizacji, jak i na terenie pozostałych miejscowości gminy. Każde z działań
wychodzące poza obszar rewitalizacji posiada własne uzasadnienie, dzięki któremu możliwe jest
zapoznanie się z zakresem jego oddziaływania oraz powodem zlokalizowania poza obszarem
rewitalizacji. W tym miejscu warto po raz kolejny podkreślić, iż jednym z czynników wpływających
na ograniczenie i skoncentrowanie obszaru rewitalizacji do niewielkich powierzchni znajdujących się
w centralnych częściach sołectw Kossowa i Sosnowice, są skomplikowane kwestie własności gruntów
oraz ewentualne skutki podatkowe jakie może nieść interwencja dla mieszkańców obszarów
rewitalizowanych.
Dla pełnej prezentacji zaplanowanych przedsięwzięć wskazano ich opis, podmiot odpowiedzialny
za realizację przedsięwzięcia, jak również ramy finansowe związane z jego realizacją. Przedsięwzięcia
zaplanowane w ramach rewitalizacji realizowane będą zgodnie z prawem odrębnym oraz
postanowieniami wydanymi przez podmioty wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).
W ramach naboru oraz mechanizmów związanych z wypracowywaniem przedsięwzięć rewitalizacyjnych
do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022 zgłoszono łącznie 28
przedsięwzięć, z których 8 przewidzianych jest do realizacji na terenie podobszaru Kossowa, 5 na
podobszarze Sosnowice, a kolejnych 15 to projekty uzupełniające o charakterze ogólnogminnym,
których realizacja przyczyni się zarówno do poprawy funkcjonowania obszaru rewitalizacji jak i całej
gminy. Wśród przedsięwzięć rewitalizacyjnych znajdują się:
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Tabela 19 Zestawienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Przedsięwzięcia dedykowane dla podobszaru Kossowa
Projekt 1 Dzień Seniora
Projekt 2 Piknik Rodzinny z Kocykiem i Koszykiem
Projekt 3 Noce Filmowe
Projekt 4 Świąteczne spotkanie mikołajkowe i wspólne ubieranie choinki
Projekt 5 Rajd Rowerowy
Projekt 6 Turniej Piłki Siatkowej
Projekt 7 Zagospodarowanie dworskiego parku w Kossowej na cele rekreacyjne,
turystyczne i edukacyjne
Projekt 8 Rewitalizacja wsi Kossowa
Przedsięwzięcia dedykowane dla podobszaru Sosnowice
Projekt 1 Rodzinny festyn/piknik integracyjny w Sosnowicach
Projekt 2 „Szkoła na ludowo”- koncert Orkiestr Strażackich i Zespołów pieśni i tańca w Sosnowicach
Projekt 3 Przebudowa i rozbudowa szkoły
Projekt 4 Ścieżka zdrowia w Sosnowicach
Projekt 5 Budowa stadniny koni
Przedsięwzięcia uzupełniające - wspólne dla obszaru rewitalizacji i gminy Brzeźnica
Projekt 1 Nowe możliwości – nowe szanse
Projekt 2 Aktywny senior
Projekt 3 Ferie z Centrum Kultury
Projekt 4 Cała Polska Biega – Biegaj z Nami!
Projekt 5 Plener malarski Pod Drabożem
Projekt 6 Uruchomienie Galerii Dworcowej
Projekt 7 Przestrzenie sztuki
Projekt 8 Święto ZSP Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy
Projekt 9 Utworzenie centrum transportu komunikacji zbiorowej w miejscowości Brzeźnica poprzez renowację
Dworca i zagospodarowanie terenu.
Projekt 10 Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż kanału Łączany - Skawina
Projekt 11 Poprawa dostępności miejsc przedszkolnych w gminie Brzeźnica
Projekt 12 Żłobek w Brzeźnicy
Projekt 13 Rewitalizacja Pałacu w Paszkówce
Projekt 14 Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brzeźnica na oprawy energooszczędne
Projekt 15 Budowa budynku wielofunkcyjnego w tym, centrum medyczno-rehabilitacyjne w miejscowości
Brzeźnica
Źródło: projekty zgłoszone w trakcie naboru projektów

79

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022

10.1.1 Przedsięwzięcia dla podobszaru Kossowa
Projekt 1 Dzień Seniora
1

Nazwa projektu

Dzień Seniora

2

Nazwa wnioskodawcy

Stowarzyszenie „Kossowa Od Nowa”

3

Krótki opis problemu jaki ma
rozwiązać realizacja projektu

4

Cel ogólny (cele) projektu

5

Zakres realizowanego
zadania

6

Miejsce realizacji danego
projektu na obszarze
rewitalizacji (adres)

7

Szacowana (orientacyjna)
wartość projektu

Aktywizacja starszego pokolenia mieszkańców wsi Kossowa. Poprzez
wspólne spędzanie wolnego czasu łączenie pokoleń wsi.
Propagowanie wśród starszego pokolenia wsi wspólnego spędzania
czasu,
Edukacyjne łączenie pokoleń poprzez spotkanie starszych i młodszych
mieszkańców wsi.
Organizacja wydarzeń kulturowych i rekreacyjnych dla seniorów.
Wspólne spotkania, poczęstunek, wieczorki historyczne.
Projekt realizowany będzie na terenie podobszaru rewitalizacji Kossowa,
oraz na terenach i obiektach zlokalizowanych w jego bezpośrednim
sąsiedztwie np. teren parku dworskiego. Projekt w głównej mierze
kierowany będzie do seniorów zamieszkujących podobszar rewitalizacji
Kossowa, z którego rekrutowani będą uczestnicy zajęć.
7 500 zł (koszt 1 edycji, projekt cykliczny, liczba cykli uzależniona od
możliwości realizatora, łączna kwota wartości projektu przy założeniu
realizacji 6 cykli to około 45 000 zł)

8

9.

Prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.
Prognozowane produkty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.

Aktywizacja społeczności lokalnej, zwłaszcza starszego pokolenia.
Realizacja działań o charakterze edukacyjnym i integracyjnym.

Liczba zrealizowany wydarzeń integracyjnych – 1/rok

Projekt 2 Piknik Rodzinny z Kocykiem i Koszykiem
1

Nazwa projektu

Piknik Rodzinny z Kocykiem i Koszykiem

2

Nazwa wnioskodawcy

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy

3

Krótki opis problemu jaki ma
rozwiązać realizacja projektu

4

Cel ogólny (cele) projektu

5

Zakres realizowanego
zadania

6

Miejsce realizacji danego
projektu na obszarze
rewitalizacji (adres)

integracja społeczeństwa, wyeliminowanie lub ograniczanie
niewłaściwych zachowań społecznych
rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców
i rozwój turystyki
zorganizowanie imprezy kulturalno-rekreacyjnej: gry i zabawy dla dzieci
młodzieży i dorosłych, występy lokalnych artystów, koncerty
Projekt realizowany będzie na terenie podobszaru rewitalizacji Kossowa,
oraz na terenach i obiektach zlokalizowanych w jego bezpośrednim
sąsiedztwie np. teren parku dworskiego w Kossowej.
Projekt w głównej mierze kierowany będzie mieszkańców podobszaru
rewitalizacji Kossowa, z którego rekrutowani będą uczestnicy zajęć.
3 000,00 zł (koszt 1 edycji, projekt cykliczny, liczba cykli uzależniona od
możliwości realizatora, łączna kwota 6 cykli to około 18 000 zł)

7

8
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Szacowana (orientacyjna)
wartość projektu
Prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.

Aktywizacja społeczności lokalnej, zwłaszcza starszego pokolenia.
Realizacja działań o charakterze edukacyjnym i integracyjnym.
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9.

Prognozowane produkty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.

Liczba zrealizowany wydarzeń integracyjnych – 1/rok

Projekt 3 Noce Filmowe
1

Nazwa projektu

Noce Filmowe

2

Nazwa wnioskodawcy

Stowarzyszenie "Kossowa Od Nowa"

3

Cykliczne wyświetlanie filmów edukacyjnych o szerokiej i różnorodnej
tematyce.
Krótki opis problemu jaki ma Zapewnienie mieszkańcom wsi zarówno sposobu na spędzanie wolnego
rozwiązać realizacja projektu czasu jak i wyeliminowanie negatywnych zachowań społecznych poprzez
prezentowanie w materiałach filmowych sposobów na eliminacje tychże
zachowań.

4

Cel ogólny (cele) projektu

5

Zakres realizowanego
zadania

6

Miejsce realizacji danego
projektu na obszarze
rewitalizacji (adres)

7

Szacowana (orientacyjna)
wartość projektu

8

9.

Edukacyjny, kulturowy, społeczny, integrujący
Wyświetlanie filmów edukacyjnych zarówno na wolnym powietrzu jak i w
sali przeznaczonej do tego typu projekcji. Wspólne omawianie
wyświetlanych materiałów, poczęstunek.
Projekt realizowany będzie na terenie podobszaru rewitalizacji Kossowa,
oraz na terenach i obiektach zlokalizowanych w jego bezpośrednim
sąsiedztwie np. teren parku dworskiego w Kossowej.
Projekt w głównej mierze kierowany będzie mieszkańców podobszaru
rewitalizacji Kossowa, z którego rekrutowani będą uczestnicy zajęć.
8 500,00 zł (koszt 1 edycji, projekt cykliczny, liczba cykli uzależniona od
możliwości realizatora, łączna szacunkowa wartość 6 cykli to około 51 000
zł)

Prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich oceny Liczba uczestników wydarzenia – 20-30 osób/spotkanie
i zmierzenia w odniesieniu
Realizacja działań o charakterze edukacyjnym i integracyjnym – 5
do celów rewitalizacji.
Prognozowane produkty
wraz ze sposobem ich oceny
Liczba spotkań – 5
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.

Projekt 4 Świąteczne spotkanie mikołajkowe i wspólne ubieranie choinki
1

Nazwa projektu

Świąteczne spotkanie mikołajkowe i wspólne ubieranie choinki

2

Nazwa wnioskodawcy

Stowarzyszenie: "Kossowa Od Nowa"

3

4
5

Wspólne przeżywanie i kultywowanie tradycji integruje i łączy
społeczeństwo.
Spotkanie mikołajkowe i wspólne ubieranie choinki w okresie
Krótki opis problemu jaki ma przedświątecznym zostało przyjęte w naszej miejscowości z olbrzymim
rozwiązać realizacja projektu zainteresowaniem i co roku przyciąga znaczną część mieszkańców
Kossowej jak i sąsiednich miejscowości.
Projekt ten sprzyja zarówno integrowaniu społeczeństwa jak i
kultywowaniu wspaniałych tradycji.
Integracja społeczeństwa oraz kultywowanie i zaszczepianie w
Cel ogólny (cele) projektu
społeczeństwie tradycyjnych wartości
Zakres realizowanego
Wspólne ubieranie choinki, kolędowanie, upominki mikołajkowe dla dzieci,
zadania
poczęstunek dla zebranych gości.
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6

Miejsce realizacji danego
projektu na obszarze
rewitalizacji (adres)

7

Szacowana (orientacyjna)
wartość projektu

8

9.

Prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.
Prognozowane produkty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.

Projekt realizowany będzie na terenie podobszaru rewitalizacji Kossowa,
oraz na terenach i obiektach zlokalizowanych w jego bezpośrednim
sąsiedztwie np. teren parku dworskiego w Kossowej.
Projekt w głównej mierze kierowany będzie mieszkańców podobszaru
rewitalizacji Kossowa, z którego rekrutowani będą uczestnicy wydarzenia.
5 000,00 zł (koszt 1 edycji, projekt cykliczny, liczba cykli uzależniona od
możliwości realizatora, łączna szacunkowa wartość 6 cykli to około 30 000
zł)
Wzrost aktywizacji społeczności lokalnej, zwłaszcza starszego pokolenia –
20 osób/rok.
Wzrost liczby działań o charakterze edukacyjnym i integracyjnym – 1/rok

Liczba zrealizowany wydarzeń integracyjnych – 1/rok

Projekt 5 Rajd Rowerowy
1

Nazwa projektu

Rajd Rowerowy

2

Nazwa wnioskodawcy

Stowarzyszenie „Kossowa Od Nowa”

3

Krótki opis problemu jaki ma
rozwiązać realizacja projektu

Integrowanie społeczeństwa oraz propagowanie kultury i aktywności
sportowej wśród mieszkańców wsi Kossowa.

4

Cel ogólny (cele) projektu

Propagowanie aktywności fizycznej, integracja społeczeństwa, rekreacja.

5

Zakres realizowanego
zadania

6

Miejsce realizacji danego
projektu na obszarze
rewitalizacji (adres)

7

Szacowana (orientacyjna)
wartość projektu

Rajd rowerowy po wcześniej wyznaczonej trasie, dekoracja zwycięzców
rywalizacji, poczęstunek.
Projekt realizowany będzie na terenie podobszaru rewitalizacji Kossowa
oraz ze względu na charakter przedsięwzięcia, na terenie miejscowości
Kossowa i okolicznych sołectw. Start rajdu i meta zlokalizowane będą na
terenie podobszaru rewitalizacji.
6 000,00 zł (koszt 1 edycji, projekt cykliczny, liczba cykli uzależniona od
możliwości realizatora, łączna szacunkowa wartość 6 cykli to około
36 000 zł)

8

9.

Prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.
Prognozowane produkty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.

Liczba uczestników wydarzenia – 50 os./rok

Liczba uczestników wydarzenia – 50 os./rok

Projekt 6 Turniej Piłki Siatkowej
1

Nazwa projektu

Turniej Piłki Siatkowej

2

Nazwa wnioskodawcy

Stowarzyszenie "Kossowa Od Nowa"

3
4
5
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Krótki opis problemu jaki ma Propagowanie aktywności sportowej wśród mieszkańców wsi Kossowa
rozwiązać realizacja projektu poprzez organizacje turnieju siatkarskiego.
Propagowanie aktywności fizycznej, zapewnienie mieszkańcom sposobu na
Cel ogólny (cele) projektu
spędzanie wolnego czasu
Zakres realizowanego
Organizacja turnieju, dekoracja drużyn biorących udział w turnieju,
zadania
poczęstunek
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6

Miejsce realizacji danego
projektu na obszarze
rewitalizacji (adres)

7

Szacowana (orientacyjna)
wartość projektu

8

9.

Prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.
Prognozowane produkty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.

Projekt realizowany będzie na terenie podobszaru rewitalizacji Kossowa,
oraz na terenach i obiektach zlokalizowanych w jego bezpośrednim
sąsiedztwie np. teren parku dworskiego w Kossowej, boisko parkowe.
Projekt w głównej mierze kierowany będzie mieszkańców podobszaru
rewitalizacji Kossowa, z którego rekrutowani będą uczestnicy wydarzenia.
8 000,00 zł (koszt 1 edycji, projekt cykliczny, liczba cykli uzależniona od
możliwości realizatora, łączna szacunkowa wartość 6 cykli to około 48 000
zł)
Wzrost liczby uczestników – 20/rok

Liczba zrealizowany wydarzeń – 1/rok

Projekt 7 Zagospodarowanie dworskiego parku w Kossowej na cele rekreacyjne,
turystyczne i edukacyjne
1

Nazwa projektu

Zagospodarowanie dworskiego parku w Kossowej na cele rekreacyjne,
turystyczne i edukacyjne

2

Nazwa wnioskodawcy

Gmina Brzeźnica

3

Krótki opis problemu jaki ma
rozwiązać realizacja projektu

4

Cel ogólny (cele) projektu

5

Zakres realizowanego
zadania

6

Miejsce realizacji danego
projektu na obszarze
rewitalizacji (adres)

Istniejący park w m. Kossowa znajdujący się pod opieką konserwatora
zabytków w obecnym czasie oprócz cennego drzewostanu posiada dużo
samosiejek, połamanych drzew. W chwili obecnej nie ma możliwości
korzystania z tego miejsca. Odnowienie parku umożliwi integrację
społeczeństwa, stworzenie oferty spędzania wolnego czasu na łonie
przyrody i połączy przyległe tereny. Przedsięwzięcie przyczyni się też do
eliminowania niewłaściwych zachowań społecznych.
Celem realizacji projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej w
trosce o jakość życia mieszkańców i rozwój turystyki. Renowacja
dworskiego parku objętego ochroną konserwatorską w miejscowości
Kossowa to przedsięwzięcie przyczyniające się do ochrony i zachowania
dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń oraz wykorzystania
walorów naturalnych i kulturowych dla wzrostu atrakcyjności regionu
poprzez rozwój sektora turystyki i kultury na obszarach wiejskich.
Remont parku ma na celu zwiększenie jego atrakcyjności rekreacyjnej i
turystycznej, a nade wszystko przywrócenie dawnej świetności i
podniesienie jego walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Realizacja
projektu poszerzy ofertę kulturalno-turystyczną, będzie sprzyjać
nawiązaniu kontaktów interpersonalnych oraz zachęci mieszkańców i
turystów do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
W ramach planowanej inwestycji planuje się zagospodarowanie terenu
poprzez wykonanie m.in.: nowych funkcjonalnych ścieżek spacerowych
wraz z montażem małej architektury i sceny , wytyczeniem ścieżek
edukacyjnych, remontem obiektu znajdującego się w samym centrum
parku, pielęgnacją i zachowaniem drzewostanu, nasadzeniem nowej
zieleni itp.
Projekt realizowany będzie na terenie parku dworskiego w miejscowości
Kossowa. Teren ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie
podobszaru rewitalizacji Kossowa i jest z nim funkcjonalnie powiązany.
Teren nie został bezpośrednio włączony w obszar rewitalizacji wyłącznie
ze względu na możliwość wystąpienia komplikacji finansowo-

83

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022

podatkowych znajdujących się w jego pobliżu działek. Szerszy opis
problemu znajduje się w uzasadnieniu poniżej.
7

8

9.

Szacowana (orientacyjna)
wartość projektu
Prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.
Prognozowane produkty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.

1 500 000 zł
Liczba obszarów objętych rewitalizacją – 1 (park)
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych
rewitalizowanych obszarach: 3

na

Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1
Liczba osób korzystających z rewitalizowanych obszarów – 3000/rok

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: Realizacja przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym pozwoli
na skuteczne uzupełnienie planowanych działań rewitalizacyjnych o charakterze społecznym – w tym
działań mających na celu integrację społeczności, podniesienie poziomu jej przedsiębiorczości, działań
mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji. Zagospodarowanie terenu
parkowego oraz wykorzystanie jego potencjałów przyczyni się zarówno do poprawy jakości życia na
podobszarze rewitalizacji, jak i udostępnienia mieszkańcom podobszaru przestrzeni do realizacji działań
o charakterze społecznym. Park i znajdujące się na jego terenie obiekty, stanowiły będą bowiem
naturalne zaplecze do działań nastawionych na aktywizację i zapobieganie dalszej degradacji
społeczności zamieszkującej podobszar rewitalizacji. Park wraz ze znajdującą się na jego terenie
zabudową oraz obiektami użyteczności publicznej, w chwili obecnej znajdują się w bardzo słabej kondycji
technicznej i wizualnej. Obiekty te usytuowane są w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru rewitalizacji i
nie zostały włączone w obszar rewitalizacji wyłącznie ze względu na opisywane w GPR możliwe
negatywne skutki finansowe dotyczące w szczególności pobliskich działek prywatnych. Park jak i
znajdująca się w nim zabudowa stanowią dziedzictwo kulturowe i historyczne sołectwa Kossowa,
a także związane są funkcjonalnie z podobszarem rewitalizacji. Przeprowadzenie niezbędnych inwestycji
na terenie parku, pozwoli na skuteczną rewitalizację podobszaru Kossowa, a także objęcie
oddziaływaniem szerszego terytorium wsi oraz gminy Brzeźnica. Podjęcie działań rewitalizacyjnych na
terenie parku, umożliwi także skuteczne włącznie i partycypację mieszkańców w działania mające na
celu przygotowanie wizji parku, jego zaplanowanie, jak i jego późniejszą realizację. Docelowo park ma
stanowić przestrzeń publiczną zlokalizowaną w centralnej części sołectwa i w bezpośredniej odległości
względem obszaru rewitalizacji. Włączenie terenu parku w całokształt działań rewitalizacyjnych
w podobszarze Kossowa, w sposób znaczący przyczyni się do rozwoju całej miejscowości oraz gminy.
Ponadto realizacja tego zadania wprost wpisuje się w przyjęte cele rewitalizacji Cel 2. Integracja
przestrzenno-funkcjonalna oraz Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych.
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Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się także do znaczącego wzrostu funkcjonalności przestrzeni
publicznych, na których mogą być w przyszłości świadczone zarówno usługi społeczne jak i komercyjne.

Projekt 8 Rewitalizacja wsi Kossowa
1

Nazwa projektu

Rewitalizacja wsi Kossowa

2

Nazwa wnioskodawcy

STOWARZYSZENIE "KOSSOWA OD NOWA"

3

Krótki opis problemu jaki ma
rozwiązać realizacja projektu

4

Cel ogólny (cele) projektu

5

Zakres realizowanego
zadania

6

Miejsce realizacji danego
projektu na obszarze
rewitalizacji (adres)

7

8

9.

Szacowana (orientacyjna)
wartość projektu
Prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.
Prognozowane produkty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.

Brak jakiejkolwiek oferty do spędzania czasu wolnego, co w naszym
przekonaniu prowadzi do bezpośredniej degradacji kondycji fizycznej
ogółu społeczeństwa jak i demoralizacji młodzieży.
Stworzenie na obszarze rewitalizacji miejsca oraz warunków do
spędzania czasu wolnego w sferze kulturowej, edukacyjnej jak i fizycznej.
1. Pawilony drewniane przeznaczone do spotkań tematycznych 2. Kino
na wolnym powietrzu (projektor, leżaki) 3. Siłownia na wolnym
powietrzu 4. Namiot wystawowy 5. Sprzęt nagłaśniający 6. Sprzęt
multimedialny
Projekt realizowany będzie częściowo na terenie podobszaru
rewitalizacji Kossowa stanowiącego ścisłe centrum wsi Kossowa oraz na
terenie parku dworskiego w miejscowości Kossowa. Teren parku
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie podobszaru rewitalizacji
Kossowa i jest z nim funkcjonalnie powiązany. Teren nie został
bezpośrednio włączony w obszar rewitalizacji wyłącznie ze względu na
możliwość
wystąpienia
komplikacji
finansowo-podatkowych
znajdujących się w jego pobliżu działek. Szerszy opis problemu znajduje
się w uzasadnieniu poniżej.
100 000 zł
Liczba obszarów objętych rewitalizacją – 1 (park)
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych
rewitalizowanych obszarach: 4

na

Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1
Liczba osób korzystających z rewitalizowanych obszarów – 300/rok

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: Założeniem realizacji przedsięwzięcia, jest wyposażenie
podobszaru rewitalizacji w urządzenia infrastrukturalne – np. siłownia na wolnym powietrzu, namiot
wystawowy itp. oraz instrumenty wpierające np. nagłośnienie, sprzęt multimedialny itp. w celu realizacji
działań o charakterze społecznym, aktywizacyjnym i integrującym lokalną społeczność, w tym przede
wszystkim społeczność zamieszkującą podobszar rewitalizacji. Zgodnie z zamysłem pomysłodawców
przedsięwzięcia – członków Stowarzyszenie "Kossowa od Nowa" działania zawarte w zakresie
realizowanego przedsięwzięcia, mają być ulokowane zarówno na obszarze rewitalizacji (do którego
mieszkańców w szczególności kierowane będą działania projektu) oraz na terenie sąsiadujących
z obszarem miejsc np. na terenie parku dworskiego w Kossowej. Ostateczna lokalizacja realizowanych
przedsięwzięć, zależała będzie od możliwości pozyskania miejsc na realizację inwestycji
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infrastrukturalnych wymienionych powyżej oraz uzyskania dostępu do odpowiedniej przestrzeni
wystawowej, czy działań społeczno-integracyjnych. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli także na
poprawę dostępności mieszkańców podobszaru rewitalizacji i całej miejscowości Kossowa do nowych,
atrakcyjnych przestrzeni użyteczności publicznej oraz udziału w lokalnych przedsięwzięciach kulturowoedukacyjnych. Realizacja zadania zgodna jest z przyjętymi celami rewitalizacji w gminie Brzeźnica
a w szczególności z Cel 1. Wspieranie spójności społecznej obszaru rewitalizacji (1.4 Aktywizacja
mieszkańców poprzez imprezy integracyjne), Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna (2.3 Nadanie
nowych funkcji obiektom użyteczności publicznej oraz 2.6 Modernizacja przestrzeni publicznej), Cel 3.
Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych (3.2 Rozwój funkcji kulturowych, 3.3
Rozwój usług wyższego rzędu, w tym sztuki). Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się także do
znaczącego wzrostu funkcjonalności przestrzeni publicznych, na których mogą być w przyszłości
świadczone zarówno usługi społeczne jak i komercyjne.

10.1.2 Przedsięwzięcia dla podobszaru Sosnowice
Projekt 1 Rodzinny festyn/piknik integracyjny w Sosnowicach
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1

Nazwa projektu

Rodzinny festyn/piknik integracyjny w Sosnowicach

2

Nazwa wnioskodawcy

Szkoła podstawowa w Sosnowicach, Gmina Brzeźnica

3

Krótki opis problemu jaki ma
rozwiązać realizacja projektu

4

Cel ogólny (cele) projektu

5

Zakres realizowanego
zadania

Współczesna szkoła wymaga od nauczycieli, wychowawców, pedagogów
i dyrekcji otwarcia na potrzeby uczniów, ich rodziców i środowiska
lokalnego. Szczególnie w małych miejscowościach ważne są działania
szkoły, jako instytucji kulturotwórczej. Konieczne jest aby Szkoła, była
postrzegana w środowisku, jako miejsce, w którym nie tylko istotna jest
jakość edukacji, ale także otwartość na potrzeby społeczeństwa zarówno
szkolnego, jak i lokalnego. Podjęcie inicjatywy zorganizowania Festynu/
pikniku Rodzinnego, wydaje się dobrym pomysłem na integrację
społeczności.
Integracja społeczeństwa
W tym przede wszystkim:
•
integracja społeczności lokalnej;
•
rozwijanie uczniowskich pasji i zainteresowań;
•
kształtowanie nawyków kulturalnej zabawy;
•
wzbogacanie wiedzy i umiejętności ;
•
zaangażowanie rodziców i lokalnych organizacji w działania
szkoły;
•
promocja placówki w środowisku lokalnym;
•
wzbogacenie oferty szkoły.
Coroczne zorganizowanie imprez środowiskowych w formie festynów/
pikników
rodzinny,
spotkań
integracyjnych
(z
osobami
niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie – kontakt z podopiecznymi
Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie)
Ogólnodostępność obiektu sportowego dla wszystkich mieszkańców
miejscowości, jak i okolicznych wsi
Udział w : - występach uczniów szkoły pods. W Sonowicach
- występach zaproszonych gości
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- zawodach sportowych zorganizowanych przez klub
sportowy,
- pokazach sprawnościowe i ochrony p.poż przez OSP
-występach i poczęstunek na ludowo zorganizowanego
przez KGW ,

6

Miejsce realizacji danego
projektu na obszarze
rewitalizacji (adres)

7

Szacowana (orientacyjna)
wartość projektu

8

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

9.

Prognozowane produkty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.

Projekt realizowany będzie częściowo na terenie podobszaru
rewitalizacji Sosnowice stanowiącego centrum wsi Sosnowice, z którego
rekrutowani będą uczestnicy działań oraz na terenie Szkoły Podstawowej
w Sosnowicach, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie podobszaru
rewitalizacji Sosnowice. Teren Szkoły nie został bezpośrednio włączony
w obszar rewitalizacji wyłącznie ze względu na możliwość wystąpienia
komplikacji finansowo-podatkowych znajdujących się w jego pobliżu
działek oraz ze względu na przyjęty charakter rewitalizacji w gminie,
nakierowany na rewitalizację społeczna obszarów zdegradowanych.
5 000,00 zł / rok (projekt realizowany będzie w sposób cykliczny, w
zależności od możliwości finansowych szkoły, gminy oraz ewentualnych
donatorów. Zakłada się, iż 6 cykli przedsięwzięcia kosztował będzie około
30 000,00 zł)
. – integracja społeczna
- pogłębianie więzi lokalnych i międzypokoleniowych;
- uatrakcyjnienie oferty spędzania wolnego czasu;
- okazja do zaprezentowania na forum publicznym osiągnięć uczniów
szkoły

Liczba zorganizowanych wydarzeń – cyklicznie / 1 rok
Liczba uczestników zorganizowanych wydarzeń – 200/rok

Projekt 2 „Szkoła na ludowo”- koncert Orkiestr Dętych i Zespołów pieśni i tańca w Sosnowicach
1

Nazwa projektu

„Szkoła na ludowo”- koncert Orkiestr Dętych i Zespołów pieśni i tańca w
Sosnowicach

2

Nazwa wnioskodawcy

Szkoła podstawowa w Sosnowicach, Gmina Brzeźnica

3

Krótki opis problemu jaki ma
rozwiązać realizacja projektu

4

Cel ogólny (cele) projektu

5

Zakres realizowanego
zadania

6

Miejsce realizacji danego
projektu na obszarze
rewitalizacji (adres)

W dobie nowoczesności, postępu techniki kluczowe znaczenia ma
zachęcenie młodego pokolenia do działań zawiązanych z ocaleniem od
zapomnienia tradycji ludowych poprzez pielęgnowanie polskości i
rozwój świadomości kulturowej.
Nikt nie ma wątpliwości, że tradycja stanowi jeden z istotnych
elementów aktywności lokalnej, a twórczo przekształcana spotyka się z
szeroką akceptacją odbiorców. Obrzędy ludowe towarzyszą
społecznościom lokalnym od zawsze toteż kultywowanie pięknych
tradycji ludowych to skarb, który należy pielęgnować od najmłodszych
pokoleń.
Upowszechnianie i zachowanie tradycji regionalnych, wartości i bogactw
tkwiących w ludowej kulturze. Poszerzenie oferty kulturalno –
rekreacyjnej dla uczniów i mieszkańców gminy.
Cykliczna organizacja w szkole występów lokalnych Orkiestr , Zespołów
Pieśnie i Tańca w celu podtrzymywania tradycji ludowych.
Projekt realizowany będzie częściowo na terenie podobszaru
rewitalizacji Sosnowice stanowiącego centrum wsi Sosnowice, z którego
rekrutowani będą uczestnicy i odbiorcy działań założonych w
przedsięwzięciu oraz na terenie Szkoły Podstawowej w Sosnowicach,
zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie podobszaru rewitalizacji
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7

Szacowana (orientacyjna)
wartość projektu

8

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

9.

Prognozowane produkty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.

Sosnowice. Teren Szkoły nie został bezpośrednio włączony w obszar
rewitalizacji wyłącznie ze względu na możliwość wystąpienia komplikacji
finansowo-podatkowych znajdujących się w jego pobliżu działek oraz ze
względu na przyjęty charakter rewitalizacji w gminie, nakierowany na
rewitalizację społeczna obszarów zdegradowanych. Oddziaływanie
projektu ze względu na przyjętą formę, będzie miało charakter
ogólnogminny.
10 000,00 zł / rok (projekt realizowany będzie w sposób cykliczny, w
zależności od możliwości finansowych szkoły, gminy oraz ewentualnych
donatorów. Zakłada się, iż 6 cykli przedsięwzięcia kosztował będzie około
60 000,00 zł)
- kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych;
- pogłębianie więzi lokalnych i międzypokoleniowych;
- uatrakcyjnienie oferty spędzania wolnego czasu;
wzbudzenie zainteresowania kulturą ludową wśród młodego
pokolenia;
Liczba zorganizowanych wydarzeń – cyklicznie / co roku
Liczba uczestników zorganizowanych wydarzeń – 200/rok

Projekt 3 Budowa bazy sportowo – rekreacyjnej w Sosnowicach
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1

Nazwa projektu

Budowa bazy sportowo – rekreacyjnej w Sosnowicach

2

Nazwa wnioskodawcy

Gmina Brzeźnica

3

Krótki opis problemu jaki ma
rozwiązać realizacja projektu

4

Cel ogólny (cele) projektu

Przedsięwzięcie ma na celu integrację społeczeństwa, ograniczanie
niewłaściwych zachowań społecznych, ale przede wszystkim
udostępnienie mieszkańcom nowego, atrakcyjnego miejsca do aktywnej
rekreacji. Całość działań inwestycyjnych przyczyni się do podniesienia
wartości miejsca, poprawy jakości i estetyki przestrzeni w objętym
inwestycją terenie. W Sosnowicach niewiele jest miejsc z odpowiednią
infrastrukturą do ogólnodostępnej rekreacji, ponadto brak infrastruktury
sportowej – sali gimnastycznej w szkole nie pozwala na pełną realizację
programu wychowania fizycznego Uniemożliwia prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych uczniom, również na organizację zawodów sportowych
na różnych szczeblach, a także uprawianie sportu społeczności lokalnej.
Brak sali gimnastycznej wywołuje negatywne czynniki powodując
spadek zainteresowania sportem, odchodzenie młodzież i dzieci,
pozbawia szansy na aktywne spędzanie wolnego czasu. Ponadto osłabia
zaangażowanie się dzieci i młodzieży w sport ich integrację społeczną,
pogłębia patologie społeczne oraz nie pozwala na dostrzeżenie talentów
sportowych.
Wyrównanie szans sportowo – rekreacyjnych mieszkańcom z terenu
Gminy Brzeźnica szczególności m. Sosnowic
Celami bezpośrednimi w przypadku budowy sali będzie:
- zwiększenia możliwości edukacyjnych poprzez poprawę i rozwój
infrastruktury sportowej,
- zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w atrakcyjny
sposób pod okiem wykwalifikowanych osób.
- poprawa jakości życia mieszkańców i ożywienie życia społecznego,
- wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Sosnowic i okolic.
- zwiększenie dostępu do sportu przez społeczności lokalne,
- poprawę zdrowia dzieci i młodzieży,
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Zakres realizowanego
zadania

Przebudowa i rozbudowa szkoły o pomieszczenia sali gimnastycznej z
zapleczem socjalnym i wyposażeniem

6

Miejsce realizacji danego
projektu

Przedsięwzięcie w zakresie inwestycyjnym realizowane będzie na
terenie Szkoły Podstawowej w Sosnowicach, ul. Szkolna 1. Teren ten
sąsiaduje bezpośrednio z wytyczonym podobszarem rewitalizacji
Sosnowice. W zakresie społecznym głównymi odbiorcami inwestycji
będą natomiast mieszkańcy podobszaru rewitalizacji oraz pozostali
mieszkańcy Sosnowic. Teren Szkoły nie został bezpośrednio włączony w
obszar rewitalizacji wyłącznie ze względu na możliwość wystąpienia
komplikacji finansowo-podatkowych znajdujących się w jego pobliżu
działek oraz ze względu na przyjęty charakter rewitalizacji w gminie,
nakierowany na rewitalizację społeczna obszarów zdegradowanych.

7

Szacowana (orientacyjna)
wartość projektu

2 088 000,00 zł

8

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

Efektem projektu będzie zwiększenie dostępu do bazy sportowej
poprzez udostępnienie obiektu sportowego - sali gimnastycznej
Liczba osób korzystających z nowej oferty sportowo – rekreacyjnej: 800
osób/ rok
Liczba wspartych obiektów infrastruktury : 1

9.

Prognozowane produkty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na
rewitalizowanych obszarach: 1
Liczba zmodernizowanych obiektów oświatowych – 1
Liczba utworzonych obiektów edukacji sportowo – rekreacyjnej -1

5

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: Realizacja przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym pozwoli
na skuteczne uzupełnienie planowanych działań rewitalizacyjnych o charakterze społecznym – w tym
działań mających na celu integrację społeczności, poprawę dostępu do edukacji i zajęć pozaszkolnych,
uzupełnienie działań mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji.
Przedsięwzięcie przyczyni się także do ograniczenia negatywnych zjawisk społecznych obserwowanych
na podobszarze rewitalizacji, w tym alkoholizmu i przestępczości. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na
udostępnienie mieszkańcom nowego, atrakcyjnego miejsca do spędzania wolnego czasu, korzystanie z
oferty zajęć dodatkowy, a także przyczyni się do poprawy dostępności miejsc do realizacji działań o
charakterze profilaktycznym i zdrowotnym. Jednocześnie zagospodarowanie terenu szkoły oraz
wykorzystanie jego potencjałów przyczyni się zarówno do poprawy jakości życia na podobszarze
rewitalizacji, jak i udostępnienia mieszkańcom podobszaru przestrzeni do realizacji działań o charakterze
społecznym. W chwili obecnej na terenie Sosnowic dostęp do przestrzeni i obiektów użyteczności
publicznej jest mocno ograniczony, a funkcjonujące do tej pory obiekty cechują się przestarzałą i
wymagającą

modernizacji

bazą

sprzętową.

Szkoła

jest

jednym

z naturalnych obiektów w Sosnowicach, służących działaniom edukacyjnym i prospołecznym. Ponadto
obiekt i przynależące do niego tereny zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
rewitalizacji i nie zostały włączone w obszar rewitalizacji wyłącznie ze względu na opisywane w GPR
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możliwe negatywne skutki finansowe dotyczące w szczególności pobliskich działek prywatnych.
Realizacja tego zadania wpisuje się w przyjęte cele rewitalizacji Cel 1. Wspieranie spójności społecznej
obszaru rewitalizacji, Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna oraz Cel 3. Ożywienie społecznogospodarcze podobszarów problemowych. Ponadto realizacja przedsięwzięcia umożliwi skuteczne
przeprowadzenie działań o charakterze uzupełniających względem projektów dedykowanych
podobszarowi Sosnowice, w tym działań nakierowanych na aktywizację seniorów, działania
o charakterze kulturotwórczym i edukacyjnym, aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców oraz
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Przedsięwzięcie przyczyni się także do znaczącego wzrostu
funkcjonalności i dostępności przestrzeni publicznych na trenie całego sołectwa.

Projekt 4 Ścieżka zdrowia - utworzenie miejsca rekreacji i sportu amatorskiego w Sosnowicach
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1

Nazwa projektu

Ścieżka zdrowia - utworzenie miejsca rekreacji i sportu amatorskiego
w Sosnowicach

2

Nazwa wnioskodawcy

Gmina Brzeźnica

3

Krótki opis problemu jaki ma
rozwiązać realizacja projektu

4

Cel ogólny (cele) projektu

5

Zakres realizowanego
zadania

Przedsięwzięcie ma na celu integrację społeczeństwa, ograniczanie
niewłaściwych zachowań społecznych, ale przede wszystkim
udostępnienie mieszkańcom nowego, atrakcyjnego miejsca do aktywnej
rekreacji. Całość działań inwestycyjnych przyczyni się do podniesienia
wartości miejsca, poprawy jakości i estetyki przestrzeni w objętym
inwestycją terenie. W gminie brak jest miejsc z odpowiednią
infrastrukturą do ogólnodostępnej rekreacji, a stworzona „ścieżka
zdrowia” będzie pierwszą tego typu. Realizacja projektu nie tylko
umożliwi aktywność fizyczną, ale także stworzy okazję do nawiązywania
nowych znajomości i wspólnego spędzania wolnego czasu. Posłuży
wzmacnianiu integracji i zacieśnianiu relacji uczestników. Koszt
inwestycji nie są istotne w stosunku do wartości jaką niesie danie
mieszkańcom nowego, ciekawego miejsca, do ilości przyszłych
użytkowników i docelowo, ich zdrowia.
Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych w celu utworzenia nowych
funkcji społecznych, edukacyjnych i sportowo - rekreacyjnych. Celem
projektu jest utworzenie infrastruktury rekreacyjno - sportowej do
promowania aktywnego stylu życia wszystkich pokoleń w miejscowości
Sosnowice i gminie Brzeźnica. Przedsięwzięcie stanowi doskonałe
narzędzie do budowania i promowania zdrowego stylu życia.
Zaplanowane wydarzenia sportowo – rekreacyjne mają na celu
uświadomienie mieszkańcom możliwości spędzania czasu wolnego i
inspirowaniu ich do zdrowego, aktywnego życia jako warunku zdrowia
człowieka. Nowa baza będzie sprzyjać wykorzystaniu potencjał przede
wszystkim dzieci młodzieży. Powstałe miejsce pozwoli na popularyzację
wśród społeczności zdrowego trybu życia, a także umożliwi organizację
wielu przedsięwzięć.
Przedsięwzięci obejmuje utworzenie \"ścieżki zdrowia\" - w tym:
wykonanie na odcinku 1 km. nawierzchni utwardzonej z masy
bitumicznej do spacerów pieszych, rowerem lub rolkami. W ciągu trasy
zakłada montaż małej architektury (rozmieszczenie ławeczek, koszy)oraz
ok. 10 urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu wraz z tablicami z
instrukcjami dotyczącymi wykonywanych ćwiczeń
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6

Miejsce realizacji danego
projektu na obszarze
rewitalizacji (adres)

Przedsięwzięcie w zakresie inwestycyjnym realizowane będzie na działek
nr 1193, 1186/2 w miejscowości Sosnowice, w niewielkiej odległości od
podobszaru rewitalizacji. Teren ten funkcjonalnie przynależy do
podobszaru rewitalizacji, dlatego też w zakresie społecznym głównymi
odbiorcami inwestycji będą mieszkańcy podobszaru rewitalizacji oraz
pozostali mieszkańcy Sosnowic. Wskazany teren nie został bezpośrednio
włączony w obszar rewitalizacji wyłącznie ze względu specyfikę wsi
Sosnowice oraz związaną z nią możliwość wystąpienia komplikacji
finansowo-podatkowych znajdujących się w jego pobliżu działek.

7

Szacowana (orientacyjna)
wartość projektu

400 000 zł

8

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

9.

Prognozowane produkty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.

Efektem projektu będzie zwiększenie dostępu do bazy sportowo –
rekreacyjnej
Liczba osób korzystających z nowej oferty sportowo – rekreacyjnej: 800
osób/ rok
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych
rewitalizowanych obszarach: 1
Liczba utworzonych obiektów sportowo – rekreacyjnych -1

na

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia o charakterze
inwestycyjnym przyczyni się do uzupełnienia planowanych działań rewitalizacyjnych o charakterze
społecznym. Inwestycja pozwoli także na opracowanie nowych inicjatyw, które w chili obecnej ze
względu na słabo rozwiniętą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną Sosnowic, nie zostały jeszcze
wygenerowane. Skuteczna realizacja działania korzystnie wpłynie na możliwość realizacji przedsięwzięć
o charakterze sportowym, rekreacyjnym, edukacyjnym oraz integrującym lokalną społeczność, a także
ze względu na uniwersalny charakter, pozwoli również na transmisję pozytywnych wzorców zachowań,
do przedstawicieli społeczności zamieszkującej podobszar rewitalizacji, którzy będą jednymi z głównych
beneficjentów inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na udostępnienie mieszkańcom nowego,
atrakcyjnego miejsca do spędzania wolnego czasu, korzystanie z oferty zajęć dodatkowy, a także
przyczyni się do poprawy dostępności miejsc do realizacji działań o charakterze profilaktycznym
i zdrowotnym. Teren inwestycji zlokalizowany jest w niewielkiej odległości od obszaru rewitalizacji,
jednakże funkcjonalnie stanowi jego część. Teren nie został włączony w obszar rewitalizacji wyłącznie ze
względu na opisywane w GPR możliwe negatywne skutki finansowe dotyczące w szczególności
pobliskich działek prywatnych. Realizacja tego zadania wpisuje się w przyjęte cele rewitalizacji Cel 1.
Wspieranie spójności społecznej obszaru rewitalizacji, Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna oraz
Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych. Ponadto realizacja
przedsięwzięcia umożliwi skuteczne przeprowadzenie działań o charakterze uzupełniających względem
projektów dedykowanych podobszarowi Sosnowice, w tym działań nakierowanych na aktywizację
seniorów, działania o charakterze kulturotwórczym i edukacyjnym, aktywizację społeczno-zawodową
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mieszkańców oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Przedsięwzięcie przyczyni się także do
znaczącego wzrostu funkcjonalności i dostępności przestrzeni publicznych na trenie całego sołectwa.

Projekt 5 Budowa stadniny koni
1

Nazwa projektu

Budowa stadniny koni

2

Nazwa wnioskodawcy

Małgorzata i Paweł Gubała (inwestorzy prywatni)

3

Krótki opis problemu jaki ma
rozwiązać realizacja projektu

wyeliminowanie lub ograniczenie niewłaściwych zachowań społecznych

4

Cel ogólny (cele) projektu

5

Zakres realizowanego
zadania

6

Miejsce realizacji danego
projektu na obszarze
rewitalizacji (adres)

7

Szacowana (orientacyjna)
wartość projektu

12 000 000 zł

8

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

Efektem projektu będzie zwiększenie dostępu do bazy sportowej
poprzez udostępnienie obiektu sportowego – stadniny koni
Liczba osób korzystających z nowej oferty sportowo – rekreacyjnej: 800
osób/ rok
Liczba wspartych obiektów infrastruktury : 3

9.

Prognozowane produkty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.

Utworzenie nowych, lub modernizacja
infrastruktury – 3
Budowa i modernizacja dróg - 1

Rewitalizacja przestrzeni poprzez budowę ośrodka jeździeckiego i
stadniny koni.
Budynek stajni z częścią noclegową i halą ujeżdżalni, Budynek składowy
Lonżownik, karuzela dla koni, Ujeżdżalnia zewnętrzna Drogi, place
Wyposażenie obiektów solaria, boksy, siodlarnie, oraz inne niezbędne
wyposażenie do prowadzenia ośrodka i organizacji zawodów
jeździeckich, Budynek gospodarczy, otwarty zbiornik wody dla celów
p.poż i retenjonowania wód opadowych z obiektów stadniny z instalacją
kanalizacji deszczowej.
Przedsięwzięcie w zakresie inwestycyjnym realizowane będzie na działek
nr 1145/4, 1131/2, 1131/7, 1133, 1134, 1145/3, 1146, 1147 w
miejscowości Sosnowice. Działki te usytuowane są w niewielkiej
odległości od centrum miejscowości Sosnowice oraz wytyczonego na
jego terenie podobszaru rewitalizacji. Teren ten stanowi własność
prywatną inwestora, funkcjonalnie przynależącą do podobszaru
rewitalizacji. W zakresie społecznym i gospodarczym, odbiorcami
inwestycji będą zarówno mieszkańcy podobszaru rewitalizacji oraz
pozostali mieszkańcy Sosnowic. Wskazany teren nie został bezpośrednio
włączony w obszar rewitalizacji wyłącznie ze względu specyfikę wsi
Sosnowice oraz związaną z nią możliwość wystąpienia komplikacji
finansowo-podatkowych znajdujących się w jego pobliżu działek.

istniejących

obiektów

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia w istotny sposób
wpłynie na poprawę zdiagnozowanej negatywnej sytuacji społecznej i ekonomicznej podobszaru
rewitalizacji, a także przyczyni się do trwałej zmiany charakteru obszaru. Inwestycja pozwoli zarówno na
ożywienie gospodarcze obszaru, jak i uzupełnienie jego oferty sportowo-rekreacyjnej. Stadnina wpisuje
się ponadto w zakres działań realizowanych w ramach „Doliny Karpia”, których celem jest między innymi
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trwałe ożywienie gospodarcze gminy wchodzących w jej skład, a także rozwój obszaru w oparciu o ofertę
turystyczno-rekreacyjną, wykorzystującą naturalny potencjał gmin „Doliny Karpia”.
Realizacja inwestycja wpłynie także na możliwość uruchomienia działań dodatkowych, które mogą
przyczynić się do poprawy jakości funkcjonowania lokalnej społeczności zamieszkującej podobszar
rewitalizacji, zwiększenie jej aktywności społecznej, zaangażowanie w tworzenie bazy turystycznej etc.
co może przyczynić się do trwałego rozwoju podobszaru rewitalizacji oraz całej miejscowości, dzięki
czemu zniwelowane zostanie ryzyko przenoszenia się negatywnych zjawisk społecznych na sąsiednie
obszary gminy. Realizacja tego zadania wpisuje się w przyjęte cele rewitalizacji Cel 2. Integracja
przestrzenno-funkcjonalna oraz Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych.

10.1.3 Przedsięwzięcia uzupełniające - wspólne dla obszaru rewitalizacji i gminy Brzeźnica
Projekt 1 Nowe możliwości – nowe szanse
1

Nazwa projektu

Nowe możliwości – nowe szanse

2

Nazwa wnioskodawcy

Gmina Brzeźnica - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

3

Krótki opis problemu jaki ma
rozwiązać realizacja projektu

4

Cel ogólny (cele) projektu

5

Zakres realizowanego
zadania

6

Miejsce realizacji danego
projektu na obszarze
rewitalizacji (adres)

7

8

9.

Szacowana (orientacyjna)
wartość projektu
Prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.
Prognozowane produkty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.

Na terenie gminy Brzeźnica jest bardzo dużo osób i rodzin zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym które wymagają aktywizacji
społecznej . Dominującymi problemami są bezrobocie 148 osób,
niepełnosprawność 152 osoby, długotrwała choroba 152 osoby ,
alkoholizm 129 osób
aktywizacja społeczno-zawodowa dla 66 osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym
Realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji, realizacja pracy o
charakterze socjalnym, realizacja aktywizacji zawodowej.
Teren Gminny Brzeźnica, obejmujący zasięgiem działania zarówno
wyznaczony obszar rewitalizacji gminy, jak i pozostałe miejscowości.
Rzeczywisty obszar realizacji działania, uzależniony zostanie od liczby
potencjalnych beneficjentów oraz osób zgłaszających chęć uczestnictwa
w projekcie, co wynika ze specyfiki programów społecznych.
1 000 000 zł
aktywizacja społeczno-zawodowa dla 66 osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym

aktywizacja społeczno-zawodowa dla 66 osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: Przedmiotowe przedsięwzięcie ma charakter działania
uzupełniającego planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, wyłącznie ze względu na fakt, iż nie jest to
projekt dedykowany ściśle pod wybrany podobszar rewitalizacji, który ze względu na niewielką liczbę
mieszkańców obszaru rewitalizacji, a także specyfikę tematyczną działania (aktywizacja społeczno-
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zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) obejmuje zakresem terytorium
całej gminy. Niemniej jednak ze względu na zidentyfikowany poziom degradacji i koncentracji
problemów społecznych na poszczególnych podobszarach, wśród beneficjentów ostatecznych projektu,
znajdą się również mieszkańcy obszaru rewitalizacji. Realizacja zadania wpisuje się w przyjęte cele
rewitalizacji Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna oraz Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze
podobszarów problemowych. Projekt jest także komplementarny z pozostałymi, dedykowanymi dla
każdego z podobszarów działaniami zarówno w zakresie działań o charakterze społecznym,
aktywizującym, integrującym i edukacyjnym, jak i w zakresie uzupełniania, wykorzystania i wypełnienia
treścią społeczna przedsięwzięć inwestycyjnych np. przestrzeni parkowych i obiektów w Kossowej czy
szkoły podstawowej w Sosnowicach.

Projekt 2 Aktywny senior
1

Nazwa projektu

Aktywny Senior

2

Nazwa wnioskodawcy

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, Gmina Brzeźnica

3

Krótki opis problemu jaki ma
rozwiązać realizacja projektu

4

Cel ogólny (cele) projektu

Realizacja projektu wynika z potrzeby integracji społeczeństwa,
wyeliminowanie lub ograniczanie niewłaściwych zachowań społecznych.
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców
i rozwój turystyki

5

Zakres realizowanego
zadania

6

Miejsce realizacji danego
projektu na obszarze
rewitalizacji (adres)

7

Szacowana (orientacyjna)
wartość projektu

8

9.

Prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.
Prognozowane produkty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.

zorganizowanie warsztatów, prelekcji, spotkań i wycieczek dla seniorów
Realizacja projektu odbywała się będzie na terenie gminy Brzeźnica, z
uwzględnieniem obu podobszarów rewitalizacji oraz terenów
znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie tj. Park Kossowa, teren
Szkoły Podstawowej w Sosnowicach oraz obiektów komplementarnych
wobec przyjętej koncepcji rewitalizacji takich jak Dworzec PKP przy ul.
Kolejowej w Brzeźnicy oraz Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy przy
ul. Krakowska 109. Rozszerzenie projektu o wymienione obiekty i tereny,
ma na celu pozyskanie i objęciem działania możliwie szerokiego grona
potencjalnych beneficjentów co jest spójne ze specyfiką programów
społecznych.
7 000,00 zł (projekt realizowany będzie w sposób cykliczny, w zależności
od możliwości finansowych realizatorów i gminy oraz ewentualnych
donatorów. Zakłada się, iż 6 cykli przedsięwzięcia kosztował będzie około
42 000,00 zł)
integracja społeczeństwa
aktywizacji osób starszych , ustrzeżenie ich przed samotnością i
odosobnieniem społecznym
zagospodarowanie czasu wolnego
warsztaty – 2 szt.
prelekcji – 2 szt.
spotkań – 2 szt.
wycieczek – 2 szt.

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: Przedmiotowe przedsięwzięcie ma charakter działania
uzupełniającego przedsięwzięcia rewitalizacyjne skoncentrowane na poszczególnych podobszarach
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rewitalizacji. Jednocześnie zakłada ono rozszerzenie grupy beneficjentów (w szczególności osób
starszych i samotnych) poza obszar rewitalizacji, ze względu na ograniczoną liczność tego typu
beneficjentów zamieszkujących określone terytorium. Zabieg ten sprzyjał będzie jednak szerszej,
ponadlokalnej integracji beneficjentów projektu (uwzględniając mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz
całej gminy) dzięki czemu jego skuteczność będzie wyższa. Realizacja zadania wpisuje się w przyjęte cele
rewitalizacji Cel 1. Wspieranie spójności społecznej obszaru rewitalizacji oraz Cel 3. Ożywienie
społeczno-gospodarcze

podobszarów

problemowych.

Projekt

jest

także

komplementarny

z pozostałymi, dedykowanymi dla każdego z podobszarów działaniami zarówno w zakresie działań
o charakterze społecznym, aktywizującym, integrującym i edukacyjnym, jak i w zakresie uzupełniania,
wykorzystania i wypełnienia treścią społeczna przedsięwzięć inwestycyjnych np. przestrzeni parkowych
i obiektów w Kossowej czy szkoły podstawowej w Sosnowicach.

Projekt 3 Ferie z Centrum Kultury
1

Nazwa projektu

Ferie z centrum kultury

2

Nazwa wnioskodawcy

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, Gmina Brzeźnica

3

Krótki opis problemu jaki ma
rozwiązać realizacja projektu

4

Cel ogólny (cele) projektu

Integracja społeczeństwa, wyeliminowanie lub ograniczanie
niewłaściwych zachowań społecznych.
rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców
i rozwój turystyki

5

Zakres realizowanego
zadania

6

Miejsce realizacji danego
projektu na obszarze
rewitalizacji (adres)

7

Szacowana (orientacyjna)
wartość projektu

8

9.

Prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.
Prognozowane produkty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.

zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży
Realizacja projektu odbywała się będzie na terenie gminy Brzeźnica, z
uwzględnieniem obu podobszarów rewitalizacji oraz terenów
znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie tj. Park Kossowa, teren
Szkoły Podstawowej w Sosnowicach, Wiejski Dom Kultury w
Sosnowicach oraz obiektów komplementarnych wobec przyjętej
koncepcji rewitalizacji, a także na terenie Centrum Kultury i Promocji w
Brzeźnicy przy ul. Krakowska 107. Rozszerzenie projektu o wymienione
obiekty i tereny, ma na celu pozyskanie i objęciem działania możliwie
szerokiego grona potencjalnych beneficjentów co jest spójne ze
specyfiką programów społecznych.
4 000,00 zł (projekt realizowany będzie w sposób cykliczny, w zależności
od możliwości finansowych realizatorów i gminy oraz ewentualnych
donatorów. Zakłada się, iż 6 cykli przedsięwzięcia kosztował będzie około
24 000,00 zł)
Liczba osób korzystających z oferty – 50
integracja społeczeństwa
aktywizacja osób zagospodarowanie czasu wolnego
Liczba zorganizowanych spotkań (ferii zimowych) dla dzieci i młodzieży
–3
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Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: Przedmiotowe przedsięwzięcie ma charakter działania
uzupełniającego przedsięwzięcia rewitalizacyjne skoncentrowane na poszczególnych podobszarach
rewitalizacji. Jednocześnie zakłada ono rozszerzenie grupy beneficjentów (w szczególności dzieci
i młodzieży) poza obszar rewitalizacji, ze względu na ograniczoną liczność tego typu beneficjentów
zamieszkujących określone terytorium. Zabieg ten sprzyjał będzie jednak szerszej, ponadlokalnej
integracji beneficjentów projektu (uwzględniając mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz całej gminy)
dzięki czemu jego skuteczność będzie wyższa. Realizacja zadania wpisuje się w przyjęte cele rewitalizacji
Cel 1. Wspieranie spójności społecznej obszaru rewitalizacji oraz Cel 3. Ożywienie społecznogospodarcze podobszarów problemowych. Projekt jest także komplementarny z pozostałymi,
dedykowanymi dla każdego z podobszarów działaniami zarówno w zakresie działań o charakterze
społecznym, aktywizującym, integrującym i edukacyjnym, jak i w zakresie uzupełniania, wykorzystania
i wypełnienia treścią społeczna przedsięwzięć inwestycyjnych np. przestrzeni parkowych i obiektów
w Kossowej czy szkoły podstawowej w Sosnowicach, a także planowanej do realizacji ścieżki zdrowia
w Sosnowicach.
Projekt 4 Cała Polska Biega – Biegaj z Nami!
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1

Nazwa projektu

Cała Polska Biega – Biegaj z Nami!

2

Nazwa wnioskodawcy

Uczniowski Klub Sportowy Brzeźnica

3

Krótki opis problemu jaki ma
rozwiązać realizacja projektu

4

Cel ogólny (cele) projektu

5

Zakres realizowanego
zadania

Przedsięwzięcie jest organizowane dla mieszkańców powiatu
wadowickiego. Jest to otwarta i bezpłatna impreza sportowa.
Pozytywne skutki, jakie przyniesie realizacja projektu:
- integracja społeczności lokalnej,
- popularyzacja biegania jako najprostszej formy sportu dla wszystkich:
dzieci, młodzieży, seniorów:
- przywrócenie aktywności życiowej w społeczności lokalnej,
-pogłębienie więzi interpersonalnych wśród uczestników projektu,
- stworzenie warunków do spędzania wolnego czasu w ciekawy i aktywny
sposób,
-aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego na
obszarze powiatu wadowickiego,
- wypromowanie zdrowego trybu życia wśród społeczności lokalnej,
-stworzenie warunków do integracji grupy zagrożonej wykluczeniem
społecznym oraz rozwijanie kompetencji społecznych.
- aktywizacja sportowa mieszkańców powiatu wadowickiego,
- popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez bieganie.
- krzewienie kultury fizycznej, systematyczny rozwój sportowy,
działalność, a także udział w współzawodnictwie dzieci i młodzieży,
- integracja społeczności lokalnej.
Impreza odbywa się corocznie w maju. Jest ogólnodostępna i bezpłatna
dla wszystkich mieszkańców powiatu wadowickiego. Organizowana jest
w formie biegów na boisku LKS „Nadwiślanka Brzeźnica”. Odbywa się w
pięciu kategoriach:
- mini mini,
- mimi,
- młodzik,
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6

Miejsce realizacji danego
projektu na obszarze
rewitalizacji (adres)

7

Szacowana (orientacyjna)
wartość projektu

8

9.

Prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.
Prognozowane produkty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.

- junior,
- open.
W zeszłym roku wzięła w niej udział rekordowa liczba uczestników, tj.
378 osób, co świadczy o popularności i ważności dla mieszkańców tejże
imprezy.
Realizacja projektu odbywała się będzie na terenie gminy Brzeźnica, w
szczególności na terenie Stadionu „Nadwiślanki Brzeźnica”,
zlokalizowanego w miejscowości Brzeźnica (poza obszarem
rewitalizacji). Umiejscowienie projektu poza obszarem rewitalizacji
wynika z faktu, iż jest to jedyny obiekt w gminie, dostosowany do tego
typu działań. Niemniej jednak wśród beneficjentów projektu przewiduje
się udział osób zamieszkujących obszar rewitalizacji, a także ze względu
na charakter przedsięwzięcia uczestników z gminy Brzeźnica, powiatu
wadowickiego i szerszego otoczenia.
3 000 zł (projekt realizowany będzie w sposób cykliczny, w zależności od
możliwości finansowych realizatorów i gminy oraz ewentualnych
donatorów. Zakłada się, iż 6 cykli przedsięwzięcia kosztowało będzie
około 18 000,00 zł)
integracja społeczeństwa
aktywizacji osób
zagospodarowanie czasu wolnego

coroczna organizacja biegów – ok. 200 osób/ rok

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: Przedmiotowe przedsięwzięcie ma charakter działania
uzupełniającego społeczne przedsięwzięcia rewitalizacyjne skoncentrowane na poszczególnych
podobszarach rewitalizacji. Ze względu na specyfikę działania zakłada się rozszerzenie grupy
beneficjentów o osoby zamieszkujące poza obszarem rewitalizacji a nawet gminy Brzeźnica, co wynika
z charakteru imprez sportowych. Podobnie jak w przypadku innych wydarzeń społecznych, zabieg ten
sprzyjał będzie szerszej, ponadlokalnej integracji uczestników projektu co przyczyni się do zwiększenia
jego skuteczności oraz obszaru oddziaływania. Realizacja zadania wpisuje się w przyjęte cele rewitalizacji
Cel 1. Wspieranie spójności społecznej obszaru rewitalizacji oraz Cel 3. Ożywienie społecznogospodarcze podobszarów problemowych. Projekt jest także komplementarny z pozostałymi,
dedykowanymi dla każdego z podobszarów działaniami,

w tym w szczególności działaniami

nastawionymi na rozwój oferty edukacyjnej, rekreacyjnej, sportowej i integracyjnej.
Projekt 5 Plener malarski Pod Drabożem
1

Nazwa projektu

Plener malarski Pod Drabożem

2

Nazwa wnioskodawcy

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, Gmina Brzeźnica

3

Krótki opis problemu jaki ma
rozwiązać realizacja projektu

4

Cel ogólny (cele) projektu

integracja społeczeństwa, wyeliminowanie lub ograniczanie
niewłaściwych zachowań społecznych
rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców
i rozwój turystyki
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5

Zakres realizowanego
zadania

6

Miejsce realizacji danego
projektu na obszarze
rewitalizacji (adres)

7

Szacowana (orientacyjna)
wartość projektu

8

9.

Prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.
Prognozowane produkty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.

zorganizowanie trzech plenerów malarskich: w Kossowej, Brzeźnicy i
Sosnowicach oraz wystaw poplenerowych w tych miejscowościach
Realizacja projektu odbywała się będzie na terenie gminy Brzeźnica, w
tym w szczególności na terenach wchodzących w skład miejscowości
Brzeźnica, Kossowa i Sosnowice, zarówno na jak i poza obszarem
rewitalizacji, co wynikało będzie z ukształtowania i warunków
krajobrazowych/plenerowych tematu malarskiego.
12 000 zł (projekt realizowany będzie w sposób cykliczny, w zależności
od możliwości finansowych realizatorów i gminy oraz ewentualnych
donatorów. Zakłada się, iż realizacja 6 cykli przedsięwzięcia kosztowała
będzie około 72 000,00 zł)
Liczba osób korzystających z oferty – 60
integracja społeczeństwa
aktywizacji osób
zagospodarowanie czasu wolnego
plener malarski – 3 szt.

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: Przedmiotowe przedsięwzięcie ma charakter działania
uzupełniającego społeczne przedsięwzięcia rewitalizacyjne skoncentrowane na poszczególnych
podobszarach rewitalizacji. Ze względu na specyfikę działania zakłada się rozszerzenie grupy
beneficjentów o osoby zamieszkujące poza obszarem rewitalizacji, co wynika z charakteru planowanego
działania. Podobnie jak w przypadku innych wydarzeń społecznych, zabieg ten sprzyjał będzie szerszej,
ponadlokalnej integracji uczestników projektu co przyczyni się do zwiększenia jego skuteczności oraz
obszaru oddziaływania. Realizacja zadania wpisuje się w przyjęte cele rewitalizacji Cel 1. Wspieranie
spójności społecznej obszaru rewitalizacji oraz Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów
problemowych. Projekt jest także komplementarny z pozostałymi, dedykowanymi dla każdego
z podobszarów działaniami, w tym w szczególności działaniami nastawionymi na rozwój oferty
edukacyjnej, rekreacyjnej, sportowej i integracyjnej, a także ofertą działań skierowanych do seniorów.
Projekt 6 Uruchomienie Galerii Dworcowej
1

Nazwa projektu

Uruchomienie Galerii Dworcowej

2

Nazwa wnioskodawcy

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, Gmina Brzeźnica

3

Krótki opis problemu jaki ma
rozwiązać realizacja projektu

4

Cel ogólny (cele) projektu

Realizacja projektu wynika z potrzeby integracji społeczeństwa,
wyeliminowanie lub ograniczanie niewłaściwych zachowań społecznych.
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców
i rozwój turystyki, nadanie funkcji kulturalnej dworcowi w Brzeźnicy
poprzez uruchomienie galerii sztuki
Zakup i montaż systemu wystawienniczego i oświetlenia
wystawienniczego
Ze względu na charakter przedsięwzięcia i jego niewielki zakres, teren
jego realizacji został ściśle określony: Brzeźnica Dworzec PKP ul.
Kolejowa. Obszar ten znajduje się poza obszarem rewitalizacji, jednakże

5
6
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Zakres
realizowanego
zadania
Miejsce realizacji danego
projektu
na
obszarze
rewitalizacji (adres)
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z efektów przedsięwzięcia korzystać będą zarówno mieszkańcy obszaru
rewitalizacji, mieszkańcy gminy oraz osoby spoza niej.
7

8

9.

Szacowana
(orientacyjna)
wartość projektu
Prognozowane rezultaty wraz
ze sposobem ich oceny i
zmierzenia w odniesieniu do
celów rewitalizacji.
Prognozowane
produkty
wraz ze sposobem ich oceny i
zmierzenia w odniesieniu do
celów rewitalizacji.

3 000,00 zł
Liczba osób korzystających z infrastruktury służącej obsłudze podróżnych
(budynku Dworca PKP ) - osoby/ rok 1 500 – wartość docelowa ( 2019
rok)

utworzona galeria – 1 szt.

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: Przedmiotowe przedsięwzięcie ma charakter działania
uzupełniającego działania społeczne i inwestycyjne związane z szerokorozumianą rewitalizacją gminy
Brzeźnica. Ze względu na specyfikę działania, obszar jego realizacji został ściśle określony
i umiejscowiony na terenie Dworca PKP, który stanowi jeden z elementów programu rewitalizacji
w gminie Brzeźnica. Realizacja zadania wpisuje się w przyjęte cele rewitalizacji Cel 1. Wspieranie
spójności społecznej obszaru rewitalizacji oraz Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów
problemowych. Odbiorcami przedsięwzięcia w sposób mniej lub bardziej bezpośredni będą zarówno
mieszkańcy obszaru rewitalizacji, mieszkańcy gminy Brzeźnica jak i uczestnicy zajęć malarskich, turyści
i osoby przybywające do Brzeźnicy transportem publicznym. Projekt jest także komplementarny
z pozostałymi, dedykowanymi dla każdego z podobszarów działaniami, w tym w szczególności
działaniami nastawionymi na rozwój oferty kulturalnej i integracyjnej, a także ofertą działań
skierowanych do seniorów i osób uczestniczących w plenerach malarskich.
Projekt 7 Przestrzenie sztuki
1

Nazwa projektu

Przestrzenie sztuki

2

Nazwa wnioskodawcy

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, Gmina Brzeźnica

3

Krótki opis problemu jaki ma
rozwiązać realizacja projektu

4

Cel ogólny (cele) projektu

5

Zakres realizowanego
zadania

6

Miejsce realizacji danego
projektu na obszarze
rewitalizacji (adres)

7

Szacowana (orientacyjna)
wartość projektu

Realizacja projektu wynika z potrzeby integracji społeczeństwa,
wyeliminowanie lub ograniczanie niewłaściwych zachowań społecznych.
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców
i rozwój turystyki
Zorganizowanie corocznie sześciu wystaw w Galerii Dworcowej, Galerii
Polsko – Słowackiej oraz w Izbie Regionalnej Doliny Karpia w Brzeźnicy
Ze względu na charakter przedsięwzięcia związany z tworzeniem oferty
kulturalno-rozrywkowej, teren jego realizacji wyznaczony został do
realizacji w obiektach takich jak Dworzec PKP ul. Kolejowa, Galeria
Polsko Słowacka ul. Krakowska 107, Izba Regionalna DK ul. Wiślana 22,
CKiP ul. Krakowska 109. Obiekty te znajdują się poza obszarem
rewitalizacji, jednakże z efektów przedsięwzięcia korzystać będą
zarówno mieszkańcy obszaru rewitalizacji, mieszkańcy gminy oraz osoby
spoza niej.
18 000,00 zł
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8

9.

Prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.
Prognozowane produkty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.

zagospodarowanie czasu wolnego

wystawa – 6 szt.

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: Przedmiotowe przedsięwzięcie ma charakter działania
uzupełniającego działania społeczne i inwestycyjne związane z szerokorozumianą rewitalizacją gminy
Brzeźnica. Ze względu na specyfikę działania, obszar jego realizacji został dopasowany do jego tematyki
i obejmuje obiekty związane ze sztuką i kulturą znajdujące się na terenie miejscowości Brzeźnica. Wśród
obiektów tych wymienia się także budynek Dworca PKP, który stanowi jeden z istotnych elementów
programu rewitalizacji gminy, mimo iż znajduje się poza ścisłym obszarem rewitalizacji. Realizacja
zadania wpisuje się w przyjęte cele rewitalizacji Cel 1. Wspieranie spójności społecznej obszaru
rewitalizacji, Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna oraz Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze
podobszarów problemowych. Odbiorcami przedsięwzięcia w sposób mniej lub bardziej bezpośredni
będą zarówno mieszkańcy obszaru rewitalizacji, mieszkańcy gminy Brzeźnica jak i uczestnicy zajęć
malarskich, turyści i osoby przybywające do Brzeźnicy transportem publicznym. Projekt jest także
komplementarny z pozostałymi, dedykowanymi dla każdego z podobszarów działaniami, w tym w
szczególności działaniami nastawionymi na rozwój oferty kulturalnej i integracyjnej, a także ofertą
działań skierowanych do seniorów i osób uczestniczących w plenerach malarskich.
Projekt 8 Święto ZSP Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy
1

Nazwa projektu

2

Nazwa wnioskodawcy

3

4

5

100

Święto ZSP Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy

Rada Rodziców, uczniowie i nauczyciele ZSP Szkoły
Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy
Opis problemu: zbyt małe zaangażowanie w życie szkoły rodziców dzieci
uczęszczających do szkoły podstawowej, nie utożsamianie się ze szkołą i jej
problemami.
Pozytywne skutki: zaangażowanie rodziców wraz ze swoimi dziećmi w
Krótki opis problemu jaki ma
przygotowania corocznej imprezy przełożyło się na dużą frekwencję w
rozwiązać realizacja projektu
dzień uroczystości, na którą przychodzą całe rodziny. Rodzice bardziej
interesują się sprawami szkoły, stali się bardziej otwarci na jej potrzeby.
Następuje integracja społeczności szkolnej. Promowana
jest wartość rodziny i wspólnego spędzania czasu.
integracja społeczności lokalnej
integracja społeczności szkolnej
Cel ogólny (cele) projektu
ukazywanie wartości rodziny
ukazywanie i propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu
Impreza odbywa się corocznie pod koniec maja lub z początkiem czerwca,
Zakres realizowanego
zawsze w niedzielę. Biorą w niej udział rodziny dzieci z terenu gminy
zadania
Brzeźnica uczęszczający do szkoły podstawowej
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6

7

8

9.

Miejsce realizacji danego
projektu na obszarze
rewitalizacji (adres)

Szacowana (orientacyjna)
wartość projektu
Prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.
Prognozowane produkty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza ścisłym obszarem rewitalizacji na
terenie miejscowości Brzeźnica w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Brzeźnicy, ul. Adama Gorczyńskiego 1. Jednocześnie przedsięwzięcie
uzupełniało będzie „bliźniacze” przedsięwzięcie realizowane na terenie
szkoły w Sosnowicach, znajdującej się w ścisłym sąsiedztwie podobszaru
rewitalizacji, wobec czego jego odbiorcami będą również osoby
zamieszkujące obszar rewitalizacji (do udziału w wydarzeniu zaproszeni
zostaną także mieszkańcy podobszaru rewitalizacji oraz uczniowie ze szkoły
w Sosnowicach).
Brak kosztów, wydarzenie realizowane cyklicznie
integracja społeczeństwa
aktywizacji osób
zagospodarowanie czasu wolnego
Realizacja imprez: 1
Liczba uczestników: 100

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: Przedmiotowe przedsięwzięcie ma charakter działania
uzupełniającego działania społeczne związane z rewitalizacją prowadzoną na terenie wyznaczonego
obszaru rewitalizacji gminy Brzeźnica. Działanie pt. Święto ZSP Szkoły Podstawowej im. Jana
Kochanowskiego w Brzeźnicy, ma charakter działania „bliźniaczego” względem projektu przewidzianego
do realizacji na terenie podobszaru Sosnowice (projekt: Rodzinny festyn/piknik integracyjny
w Sosnowicach), który skierowany jest zarówno do uczniów jak i kadry nauczycielskiej obu szkół. Oba
przedsięwzięcia realizowane będą na terenie szkół, a zakres przewidzianych w nich działań będzie miał
na celu integrację lokalnej społeczności, w tym mieszkańców podobszarów rewitalizacji.
Realizacja zadania wpisuje się w przyjęte cele rewitalizacji Cel 1. Wspieranie spójności społecznej
obszaru rewitalizacji oraz Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych.
Odbiorcami przedsięwzięcia w sposób mniej lub bardziej bezpośredni będą zarówno mieszkańcy
obszaru rewitalizacji jak i pozostali mieszkańcy gminy Brzeźnica, w tym w szczególności uczniowie obu
szkół oraz ich rodziny. Projekt jest komplementarny z pozostałymi, dedykowanymi dla każdego
z podobszarów działaniami, w tym w szczególności działaniami nastawionymi na rozwój oferty
integracyjnej, rozrywkowej, a także ofertą działań skierowanych do rodzin.
Projekt 9 Utworzenie centrum transportu komunikacji zbiorowej w miejscowości Brzeźnica poprzez
renowację Dworca i zagospodarowanie terenu
1

Nazwa projektu

2

Nazwa wnioskodawcy

3

Krótki opis problemu jaki ma
rozwiązać realizacja projektu

Utworzenie centrum transportu komunikacji zbiorowej w
miejscowości
Brzeźnica
poprzez
renowację
Dworca
i
zagospodarowanie terenu
Gmina Brzeźnica
W gminie brakuje odpowiedniej infrastruktury dla obsługi podróżnych.
Brak odpowiedniego standardu zaplecza transportu zbiorowego,
którego funkcję obecnie pełni niezagospodarowane, zaniedbane
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otoczenie zabytkowego dworca kolejowego, przed którym znajdują się,
poza koleją, również przystanki MZK i busów. Brak tu przystanków
komunikacji zbiorowej o odpowiednim standardzie, a nieliczni
podróżujący samochodami i przesiadający się na komunikację
zbiorową, zmuszeni są pozostawić swój pojazd na
nieuporządkowanym terenie. Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie obiekt
stacji kolejowej jest nieużytkowany, brak centrum komunikacyjnego i
węzła przesiadkowego przy komunikacji autobusowej i kolejowej staje
się jednym z głównych powodów potrzeby podjęcia działań
zaradczych. Co istotne po prawie trzyletniej przerwie wspólne działania
samorządów doprowadziły do przywrócenia pociągów pasażerskich na
trasie nr 94 Kraków – Oświęcim przez Brzeźnicę, lecz pasażerom
brakuje miejsca, w którym mogliby oczekiwać na połączenie.
Wobec powyższego istnieje konieczność utworzenia centrum
komunikacyjnego, z którego wszyscy mieszkańcy gminy czy regionu
mogliby bez przeszkód korzystać, a ci częściowo zmotoryzowani
zaparkować swój samochód lub rower i udać się w dalszą podróż,
zwłaszcza by dotrzeć do pracy czy szkoły.
W gminie brakuje także tras rowerowych, co z kolei przekłada się na
słabą ofertę rekreacyjną dla przyjezdnych, co także wpływa na słabą
atrakcyjność terenów dla turystów, zwłaszcza mieszkańców miast,
którzy w gminach o rolniczym charakterze, jak Brzeźnica, poszukują
przede wszystkim możliwości aktywnego relaksu na łonie natury.
Brak tras rowerowych i infrastruktury do bezpiecznego pozostawienia
rowerów przy węźle transportowym stanowi również o
niewykorzystanym potencjale dla rozwoju ruchu
rowerowego. Część mieszkańców obszarów wiejskich gminy nie ma też
innej możliwości niż przemieszczenie się rowerem. Szczególnie dla nich
ważne jest zapewnienie bezpiecznej infrastruktury w tym zakresie oraz
parkingu dla ich jednośladów.
Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie wykorzystania
niskoemisyjnego transportu zbiorowego i innych przyjaznych
środowisku form mobilności poprzez utworzenie gminnego centrum
komunikacji transportu zbiorowego w Brzeźnicy oraz budowę systemu
tras rowerowych.

4
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Cel ogólny (cele) projektu

Planowane do realizacji przedsięwzięcie wpływa na rozwój
gospodarczo
społeczny
subregionów
woj.
małopolskiego.
Ukierunkowane jest na wzmacnianie systemów transportu zbiorowego
w miastach oraz na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie z
uwagi na bliską odległość z sąsiednimi miastami (m.in. Kraków,
Oświęcim) oraz uruchomioną podmiejską autobusową linię 223
Kraków-Brzeźnica. Planowany projekt zlokalizowany jest w pobliżu
czynnego odcinka linii kolejowej nr 94 Kraków – Oświęcim, na którym
odbywa się ruch pociągów pasażerskich, a infrastruktura realizowana
w ramach projektu służyć będzie obsłudze tego ruchu (obsługa
podróżnych).
Będzie
też
uwzględniała
potrzeby
osób
niepełnosprawnych, o ograniczonej mobilności.
Cel przedsięwzięcia odpowiada wprost na potrzeby wynikające ze
zidentyfikowanych problemów, w szczególności negatywnych
konsekwencji problemu kluczowego, jakim jest brak zintegrowanego,
niskoemisyjnego systemu transportu zbiorowego w gminie Brzeźnica.
Realizacja zakresu rzeczowego inwestycji – budowa ścieżek i szlaków
rowerowych oraz zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego
budynku dworca PKP w Brzeźnicy, w tym przygotowanie parkingu
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5

Zakres realizowanego zadania

6

Miejsce realizacji danego
projektu na obszarze
rewitalizacji (adres)

7

Szacowana (orientacyjna)
wartość projektu

8

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

9.

Prognozowane produkty wraz
ze sposobem ich oceny i
zmierzenia w odniesieniu do
celów rewitalizacji.

„Park&Ride” jako infrastruktury służącej obsłudze podróżnych –
pozwoli również na osiągnięcie następujących celów szczegółowych:
- poprawa stanu technicznego terenu wokół dworca na odpowiadający
standardom technicznym centrum przesiadkowego (w tym instalacje
wodne, kanalizacyjne,
zagospodarowanie terenu, mała architektura, tereny zielone) i nadanie
mu estetycznego wyglądu,
- powstanie nowej infrastruktury dróg i szlaków rowerowych,
- wprowadzenie przejrzystości przestrzennej i funkcjonalnej dla obsługi
pasażerów,
umożliwienie
korzystania
z
infrastruktury
osobom
niepełnosprawnym.
1. Zagospodarowanie terenu wokół dworca
2. Budowa ścieżek rowerowych i pieszorowerowych
wraz infrastrukturą towarzyszącą
Przedsięwzięcie realizowane będzie poza ścisłym obszarem
rewitalizacji w gminie Brzeźnica na terenie działek nr 995/5,
995/6,835/2, 816/3 w miejscowości Brzeźnica (Dworzec i tereny
przyległe do Dworca) oraz ścieżki prowadzącej przez m. Brzeźnica,
Nowe Dwory, Brzezinka. Mimo, iż projekt nie znajduje się bezpośrednio
na obszarze rewitalizacji, stanowi on istotny element całego programu
rewitalizacji, sprzyjający poprawie dostępności komunikacyjnej, a
zatem i ożywienia gospodarczego i poprawy jakości życia na obszarze
rewitalizacji i w poszczególnych miejscowościach gminy Brzeźnica.
3 154 288, 06zł
Liczba osób korzystających z ścieżek rowerowych podróżnych - osoby/
rok 1000 – wartość docelowa ( 2019 rok)
Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w
wybudowanych obiektach „parkuj i jedź" 100szt. – wartość docelowa
( 2019 rok)
W wyniku realizacji projektu powstaną zasadniczo takie produkty jak:
- Długość wybudowanych dróg dla rowerów - 1.861
-Długość przebudowanych dróg dla rowerów-1. 650
- Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych- 3.511
- Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów
przesiadkowych – 1 szt.
- wybudowany 1 obiekt „Park&Ride” z miejscami postojowymi oraz 2
specjalnymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych,
- inna infrastruktury służącej obsłudze podróżnych (wiata
przystankowa).
Obiekty te będą dostosowane do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: Przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi jedno z kluczowych
działań inwestycyjnych, mających na celu poprawę całokształtu jakości rozwiązań komunikacyjnych
w gminie Brzeźnica, w tym poprawę dostępności podobszarów rewitalizacji, jakość skomunikowania
gminy Brzeźnica z głównymi ośrodkami gospodarczymi i administracyjnymi regionu, a także rozwój
transportu zbiorowego na terenie gminy oraz rozwój tzw. zielonej mobilności. Inwestycja docelowo
przyczyni się nie tylko do poprawy dostępności komunikacyjnej poszczególnych części gminy, ale także
do obniżenia emisyjności transportu kołowego poprzez zmniejszenie natężenia ruchu w poszczególnych
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miejscowościach, wzrost znaczenia transportu zbiorowego oraz zmniejszenia uzależnienia od własnych
środków transportu mieszkańców podobszarów rewitalizacji oraz pozostałych miejscowości oddalonych
od centrum gminy. Istotnym elementem planowanego przedsięwzięcia będzie także rozwój i łączenie
istniejących ścieżek rowerowych, co poprawi zdolności i bezpieczeństwo przemieszczania się dzieci
i młodzieży (np. dojazdy do szkół) oraz osób dorosłych (dojazdy do pracy), osób nieposiadających
własnych pojazdów itp. Przedsięwzięcie sprzyjało będzie także realizowanej do tej pory koncepcji
rozwoju społeczno-gospodarczego (rozwoju endogennego, opartego o zasoby własne, lokalną kulturę,
zabytki, turystykę etc.), związanego z funkcjonowaniem „Doliny Karpia, w skład której wchodzi
miejscowość Brzeźnica. Realizacja zadania wpisuje się wprost w przyjęte cele rewitalizacji
Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna oraz Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów
problemowych. Odbiorcami przedsięwzięcia w sposób bezpośredni będą zarówno mieszkańcy obszaru
rewitalizacji jak i pozostali mieszkańcy gminy Brzeźnica oraz osoby przybywające do Brzeźnicy w celach
turystycznych i rekreacyjnych. Ponadto projekt jest komplementarny z pozostałymi, dedykowanymi dla
każdego z podobszarów działaniami jak i działaniami uzupełniającymi, w tym w szczególności działaniami
nastawionymi na rozwój infrastruktury społecznej, działania integracyjne, rozrywkowe, działania mające
na celu zmniejszenie wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz działania nakierowane na pobudzenie
gospodarcze obszaru. Projekt przebudowy i zagospodarowania budynku dworca łączy także kilka
kolejnych elementów związanych z projektami miękkimi przewidzianym do realizacji a terenie gminy,
w tym plenerami malarskimi i utworzeniem galerii dworcowej, rozwojem oferty zajęć dodatkowych na
terenie zmodernizowanego dworca, rozwojem oferty zajęć dla dzieci i seniorów etc. Realizacja
przedsięwzięcia w sposób istotny wpłynie na funkcjonowanie całej gminy oraz pełniejsze włączenie
obszaru rewitalizacji w zakres funkcjonowania gminy.
Projekt 10 Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż kanału Łączany - Skawina
1

Nazwa projektu

Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż kanału Łączany - Skawina

2

Nazwa wnioskodawcy

Gmina Brzeźnica

Krótki opis problemu jaki ma
rozwiązać realizacja projektu

W gminie brakuje tras rowerowych, co z kolei przekłada się na słabą
ofertę rekreacyjną dla przyjezdnych, co także wpływa na słabą
atrakcyjność terenów dla turystów, zwłaszcza mieszkańców miast, którzy
w gminach o rolniczym charakterze, jak Brzeźnica, poszukują przede
wszystkim możliwości aktywnego relaksu na łonie natury.
Brak tras rowerowych i infrastruktury do bezpiecznego pozostawienia
rowerów przy węźle transportowym stanowi również o
niewykorzystanym potencjale dla rozwoju ruchu
rowerowego. Część mieszkańców obszarów wiejskich gminy nie ma też
innej możliwości niż przemieszczenie się rowerem. Szczególnie dla nich
ważne jest zapewnienie bezpiecznej infrastruktury w tym zakresie oraz
parkingu dla ich jednośladów.

3
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Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie wykorzystania
niskoemisyjnego transportu zbiorowego i innych przyjaznych środowisku
form mobilności poprzez budowę systemu tras rowerowych.

4

Cel ogólny (cele) projektu

5

Zakres
zadania

6

Miejsce realizacji danego
projektu
na
obszarze
rewitalizacji (adres)

7

8

9.

realizowanego

Szacowana
(orientacyjna)
wartość projektu
Prognozowane rezultaty wraz
ze sposobem ich oceny i
zmierzenia w odniesieniu do
celów rewitalizacji.
Prognozowane
produkty
wraz ze sposobem ich oceny i
zmierzenia w odniesieniu do
celów rewitalizacji.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie wpływa na rozwój gospodarczo
społeczny subregionów woj. małopolskiego.
Budowa ścieżek i szlaków rowerowych pozwoli na powstanie nowej
infrastruktury dróg i szlaków rowerowych, co z kolei przekłada się na
poszerzenie oferty turystyczno - rekreacyjnej dla mieszkańców i
turystów.
Budowa ścieżek rowerowych i pieszorowerowych
wraz infrastrukturą towarzyszącą
Przedsięwzięcie realizowane będzie poza ścisłym obszarem rewitalizacji
w gminie Brzeźnica wzdłuż kanału Łączany - Skawina. Mimo, iż projekt
nie znajduje się bezpośrednio na obszarze rewitalizacji, stanowi on
istotny element całego programu rewitalizacji, sprzyjający poprawie
dostępności komunikacyjnej gminy, a pośrednio także ożywienia
gospodarczego obszaru poprzez rozwój funkcji turystycznych, poprawę
jakości życia mieszkańców i rozwój możliwości i oferty spędzania
wolnego czasu.
4 000 000 zł
Liczba osób korzystających z ścieżek rowerowych - osoby/ rok 1000

W wyniku realizacji projektu powstaną zasadniczo takie produkty jak:
- Długość wybudowanych dróg dla rowerów – ok. 6,5 km
- Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych- ok. 6,5 km

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: Przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi uzupełnienie
kluczowych działań inwestycyjnych w gminie, których celem jest poprawa jakości istniejących rozwiązań
komunikacyjnych, dostępności oferty sportu i rekreacji oraz jakości skomunikowania poszczególnych
części gminy Brzeźnica. Docelowo inwestycja wpłynie także na obniżenie emisyjności transportu
kołowego poprzez zmniejszenie natężenia ruchu w poszczególnych miejscowościach, wzrost znaczenia
zielonej mobilności oraz zmniejszenia uzależnienia od własnych środków transportu (samochodów)
mieszkańców podobszarów rewitalizacji oraz pozostałych miejscowości oddalonych od centrum gminy.
Istotnym elementem planowanego przedsięwzięcia będzie także rozwój i łączenie istniejących ścieżek
rowerowych, co poprawi zdolności i bezpieczeństwo przemieszczania się dzieci i młodzieży (np. dojazdy
do szkół) oraz osób dorosłych (dojazdy do pracy), osób nieposiadających własnych pojazdów itp.
Przedsięwzięcie zgodne jest z przyjętymi założeniami inwestycji społecznych i infrastrukturalnych
zawartych w GPR oraz realizowaną do tej pory polityką rozwoju „Doliny Karpia”. Realizacja zadania
wpisuje się wprost w przyjęte cele rewitalizacji Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna oraz Cel 3.
Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych. Odbiorcami przedsięwzięcia w sposób
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bezpośredni będą zarówno mieszkańcy obszaru rewitalizacji jak i pozostali mieszkańcy gminy Brzeźnica
oraz osoby przybywające do Brzeźnicy w celach turystycznych i rekreacyjnych. Realizacja
przedsięwzięcia w sposób istotny wpłynie na funkcjonowanie całej gminy oraz pełniejsze włączenie
obszaru rewitalizacji w zakres funkcjonowania gminy.
Projekt 11 Poprawa dostępności miejsc przedszkolnych w gminie Brzeźnica
1

Nazwa projektu

Poprawa dostępności miejsc przedszkolnych w gminie Brzeźnica

2

Nazwa wnioskodawcy

Gmina Brzeźnica

3

Krótki opis problemu jaki ma
rozwiązać realizacja projektu

4

Cel ogólny (cele) projektu

5

Zakres realizowanego
zadania

6

Miejsce realizacji danego
projektu na obszarze
rewitalizacji (adres)

7

Szacowana (orientacyjna)
wartość projektu

8

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

9.

Prognozowane produkty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.

Jednym z głównym problemów powiązanym z dynamicznie wzrastającą
liczbą ludności na terenie gminy jest brak dostatecznej liczby miejsc
przedszkolnych.
Zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty
dodatkowej placówek wychowania przedszkolnego.
Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenu Gminy Brzeźnica w
dostępie do opieki i edukacji przedszkolnej
W ramach projektu zrealizowane zostaną m. in. działania dotyczące :
1.Adaptacji pomieszczeń szkoły na potrzeby nowych Oddziałów
Przedszkolnych - po wykonaniu prac budowlano – remontowych oddane
zostaną do użytku sale, szatnia, sanitariaty oraz pomieszczenia socjalne.
2.Funkcjonowanie oddziałów – zgodnie z obowiązującą podstawą
programową.
3.Organizacja zajęć specjalistycznych – ukierunkowanych na rozwój
deficytów rozwojowych dzieci, na rozwój kompetencji kluczowych itp.
Przedsięwzięcie ze względu na brak występowania odpowiedniej
infrastruktury na terenie podobszarów rewitalizacji, planowane jest do
realizacji poza ścisłym obszarem rewitalizacji, na terenie miejscowości
Brzeźnica w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. A.
Gorczyńskiego 1. Usytuowanie inwestycji w wymienionym obiekcie
będzie sprzyjało jego dostępności zarówno mieszkańcom podobszarów
rewitalizacji, jak i pozostałym mieszkańcom gminy Brzeźnica.
380 000 zł
Efektem projektu będzie zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej
poprzez otwarcie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych dla 50
dzieci, gotowość instytucjonalna i organizacyjna do objęcia opieką dzieci
niepełnosprawnych, nabycie przez 50 dzieci pożądanych kompetencji
oraz podniesienie jakości opieki i kształcenia w przedszkolu.
Liczba wspartych obiektów infrastruktury : 1

Zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej - 50

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: Przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi uzupełnienie istniejącej
bazy przedszkolnej w gminie Brzeźnica i jest odpowiedzią na rosnącą liczbę mieszkańców gminy.
Przeprowadzenie działania pozwoli także na poprawę dostępu do miejsc przedszkolnych zarówno
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mieszkańcom podobszarów rewitalizacji, jak i pozostałym dzieciom z gminy Brzeźnica. Usytuowanie
inwestycji poza ścisłym obszarem rewitalizacji, wynika wprost z braku odpowiedniej infrastruktury na
terenie rewitalizacji, która nadawałaby się na zaadaptowanie na cele przedszkolne. Ponadto ulokowanie
inwestycji w istniejącym budynku ZSP w Brzeźnicy, pozwoli na łatwy dostęp do obiektu zarówno
dzieciom z obszaru rewitalizacji, jak i ościennych miejscowości w gminie Brzeźnica. Realizacja zadania
wpisuje się wprost w przyjęte cele rewitalizacji Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna oraz Cel 3.
Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych.
Projekt 12 Żłobek w Brzeźnicy
1

Nazwa projektu

Żłobek w Brzeźnicy

2

Nazwa wnioskodawcy

Gmina Brzeźnica

3

Krótki opis problemu jaki ma
rozwiązać realizacja projektu

4

Cel ogólny (cele) projektu

5

Zakres realizowanego
zadania

6

Miejsce realizacji danego
projektu na obszarze
rewitalizacji (adres)

7

Szacowana (orientacyjna)
wartość projektu

300 000 zł

8

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

Efektem projektu będzie:
zwiększenie dostępu do opieki wychowawczej poprzez otwarcie żłobka
dla 20 dzieci
poszerzenie oferty dodatkowej dla najmłodszych mieszkańców gminy –
1
Liczba wspartych obiektów infrastruktury : 1

9.

Prognozowane produkty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.

Zwiększenie liczby miejsc o placówkę opiekuńczo-pielęgnacyjną oraz
wychowawczą - 20

Na terenie Gminy Brzeźnica brak placówki do sprawowania opieki i
prowadzenia działalności opiekuńczo - wychowawczej dla
najmłodszych mieszkańców ( dzieci do 3 roku)
Wspieranie rodziny w wychowaniu małego dziecka poprzez poszerzenie
oferty dodatkowej o placówkę opiekuńczo-pielęgnacyjną oraz
wychowawczą dla dzieci w wieku od 1 - 3 lat
Przedsięwzięcie ma na celu ułatwić powrót na rynek pracy osobom
sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Brzeźnica.
W ramach projektu zrealizowane zostaną m. in. działania dotyczące :
1.Adaptacji pomieszczeń szkoły i zakup wyposażenia na potrzeby
utworzenia pomieszczeń dla funkcjonowania żłobka.
2.Funkcjonowanie min . 1 oddziału żłobka – realizując zadania
wynikające z przepisów Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i
przepisów wykonawczych.
Przedsięwzięcie ze względu na brak występowania odpowiedniej
infrastruktury na terenie podobszarów rewitalizacji, planowane jest do
realizacji poza ścisłym obszarem rewitalizacji, na terenie miejscowości
Brzeźnica w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. A.
Gorczyńskiego 1. Usytuowanie inwestycji w wymienionym obiekcie
będzie sprzyjało jego dostępności zarówno mieszkańcom podobszarów
rewitalizacji, jak i pozostałym mieszkańcom gminy Brzeźnica.

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: Przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi uzupełnienie istniejącej
bazy opieki wychowawczej (żłobków) w gminie Brzeźnica i jest odpowiedzią na rosnącą liczbę
mieszkańców gminy. Przeprowadzenie działania pozwoli także na poprawę dostępu do miejsc
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w żłobkach na terenie gminy zarówno mieszkańcom podobszarów rewitalizacji, jak i pozostałym
dzieciom z gminy Brzeźnica. Usytuowanie inwestycji poza ścisłym obszarem rewitalizacji, wynika wprost
z braku odpowiedniej infrastruktury na terenie rewitalizacji, która nadawałaby się na zaadaptowanie na
cele przedszkolne. Ponadto ulokowanie inwestycji w istniejącym budynku ZSP w Brzeźnicy, pozwoli na
łatwy dostęp do obiektu zarówno dzieciom z obszaru rewitalizacji, jak i ościennych miejscowości w
gminie Brzeźnica. Realizacja zadania wpisuje się wprost w przyjęte cele rewitalizacji Cel 2. Integracja
przestrzenno-funkcjonalna oraz Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych.
Projekt 13 Rewitalizacja istniejącego Parku przyległego do Pałacu w Paszkówce
1

Nazwa projektu

Rewitalizacja istniejącego Parku przyległego do Pałacu w Paszkówce

2

Nazwa wnioskodawcy

Pałac w Paszkówce, Sp. z o.o.

3

Krótki opis problemu jaki ma
rozwiązać realizacja projektu

4

Cel ogólny (cele) projektu

5

Zakres realizowanego
zadania

6

Miejsce realizacji danego
projektu na obszarze
rewitalizacji (adres)

7

8

9.

Szacowana (orientacyjna)
wartość projektu
Prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.
Prognozowane produkty
wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji.

rewitalizacja zaniedbanego terenu
Działka nr 153/1 jest pokryta trawnikiem dzikorosnącym, na działce
znajduje się staw oraz drzewa – które pozostaną nienaruszone,
rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia
mieszkańców i rozwój turystyki
poprawa funkcjonowania obiektu Pałac w Paszkówce sp. z o.o. poprzez
zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjno – turystycznych,
uatrakcyjnienie regionu i oferty Pałacu w Paszkówce i Gminy
integracja społeczeństwa
zagospodarowanie czasu wolnego
Rewitalizacja parku w obrębie działki w tym m.in. wykonanie ciągów
komunikacyjnych tworząc sieć komunikacyjną do najważniejszych
punktów parku, a także ciągi ścieżek do spacerów, utworzenie ogrodu
przy stawie wraz z altaną na wodzie. Pielęgnacja i cięcia korekcyjne
drzew w parku, wykonanie trawników zieleni, łąk kwietnych i rabat
byliny oraz montaż małej architektury
Przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarem rewitalizacji, w
miejscowości Paszkówka, miejscowości graniczącej z miejscowością
Sosnowice, na terenie której zlokalizowany jest jeden z podobszarów
rewitalizacji. Dokładna lokalizacja terenu inwestycji to: Pałac w
Paszkówce, działki 153/1 położonej w miejscowości Paszkówka
ok 2mln zł

Liczba wspartych obiektów infrastruktury : 1

Liczba obiektów objętych zagospodarowaniem terenu do celów
rekreacyjno – turystycznych – 1 obiekt

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: Wskazywany w ramach inwestycji obszar, znajduje się w
odległości około 2 km w linii prostej od podobszaru rewitalizacji Sosnowice. Zarówno Pałac jak i Park
Pałacowy w Paszkówce, stanowią jedną z największych atrakcji turystycznych gminy Brzeźnica.
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Realizacja inwestycji na terenie parku, pozwoli podnieść atrakcyjność turystyczną gminy, wpływając tym
samym na potencjalne większe możliwości rozwoju turystyki na terenie obszaru rewitalizacji Planowana
inwestycja jest komplementarna względem pozostałych inwestycji przewidzianych w ramach GPR,
w szczególność w zakresie działań nastawionych na poprawę dostępności transportowej obszaru,
poprawę jego atrakcyjności turystycznej, poprawę dostępności do miejsc spędzania wolnego czasu,
rozwój oferty turystycznej (np. stadnina koni) etc. Realizacja zadania wpisuje się w przyjęte cele
rewitalizacji Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna oraz Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze
podobszarów problemowych.

Projekt 14 Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brzeźnica na oprawy energooszczędne
1

Nazwa projektu

Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Brzeźnica na oprawy energooszczędne

2

Nazwa wnioskodawcy

Gmina Brzeźnica
Realizacja przedsięwzięcia stanowi odpowiedź na zdiagnozowane
problemy
w postaci:
1) dużego zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia
ulicznego;
2) wysokie koszty eksploatacji oświetlenia;
3) niski poziom bezpieczeństwa mieszkańców, z uwagi na braki w
oświetleniu.
Cele przedsięwzięcia to: 1) zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego
i przechodniów na drogach; 2) uzyskanie wymiernych oszczędności
finansowych poprzez obniżenie mocy zainstalowanej urządzeń
oświetleniowych; 3) obniżenie energochłonności całego systemu
oświetlenia ulicznego gminy; 4) unowocześnienie oświetlenia poprawa
jego jakości i standardu.
W ramach przedsięwzięcia przewidziano modernizację oświetlenia
ulicznego poprzez wymianę istniejących opraw na nowe oprawy ledowe.
Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie dokumentacji projektowej,
wykonanie dokumentacji do zgłoszenia robót
oraz wyłonienie
wykonawcy.
Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji na terenie gminy
Brzeźnica, zarówno na podobszarach rewitalizacji, które stanowią
centralne części sołectw Kossowa i Sosnowice, jak i poza obszarem
rewitalizacji. Szczegółowa lokalizacja terenu inwestycji ustalona zostanie
na etapie prac projektowych oraz tworzenia dokumentacji przetargowej.

3

Krótki opis problemu jaki ma
rozwiązać realizacja projektu

4

Cel ogólny (cele) projektu

5

Zakres
zadania

6

Miejsce realizacji danego
projektu
na
obszarze
rewitalizacji (adres)

7

Szacowana
(orientacyjna)
wartość projektu

2 000 000 zł

8

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

Przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ na poprawę warunków
technicznych oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic. Przedsięwzięcie to
skierowane jest dla wszystkich mieszkańców obszarów i podobszarów
rewitalizacji w 13 miejscowościach Gminy Brzeźnica. Planuje się
modernizacje oświetlenia ulicznego we wszystkich 14 sołectwach gminy.

9.

Prognozowane
produkty
wraz ze sposobem ich oceny i
zmierzenia w odniesieniu do
celów rewitalizacji.

Poprawa stanu technicznego obiektów i przestrzeni do życia
mieszkańców

realizowanego
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Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: Przedmiotowo inwestycja planowana jest do realizacji na terenie
wszystkich sołectw Gminy Brzeźnica, w tym w szczególności na terenie podobszarów rewitalizacji gminy
Brzeźnica, które stanowią centra miejscowości Sosnowice i Kossowa. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli
na poprawę bezpieczeństwa w każdej z miejscowości oraz przyczyni się do obniżenia emisyjności i
zwiększenia oszczędności wydatków na energię elektryczną w gminie. Planowana inwestycja jest
komplementarna względem pozostałych inwestycji przewidzianych w ramach GPR, w szczególność w
zakresie działań nastawionych na poprawę dostępności transportowej obszaru, poprawę jego
atrakcyjności turystycznej, poprawę dostępności do miejsc spędzania wolnego czasu, rozwój oferty
turystycznej, poprzez poprawę bezpieczeństwa w pasie dróg publicznych. Realizacja zadania wpisuje się
w przyjęte cele rewitalizacji Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna oraz Cel 3. Ożywienie
społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych.

Projekt 15 Budowa budynku wielofunkcyjnego w tym, centrum medyczno-rehabilitacyjnego w
miejscowości Brzeźnica
1

Nazwa projektu

Budowa budynku wielofunkcyjnego w tym, centrum medycznorehabilitacyjnego w miejscowości Brzeźnica

2

Nazwa wnioskodawcy

Gmina Brzeźnica

3

Krótki opis problemu jaki ma
rozwiązać realizacja projektu

4

Cel ogólny (cele) projektu
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Budowa obiektu przyczyni się bezpośrednio do zapewnienia lepszego
świadczenia usług medycznych. Tak więc realizacja projektu jest
koniecznością, której następstwem będzie:
zmniejszenie dolegliwości istniejących i uniknięcie potencjalnych chorób
i niepełnosprawności, a więc zmniejszenie ilości chorób narządów ruchu,
reumatycznych i kręgosłupa, starzenie się w dobrym zdrowiu,
przedłużanie lat pracy, a więc zwiększanie wydajności pracy ludzi,
zmniejszenie dysproporcji w zakresie dostępu do infrastruktury
społecznej wsi do miast, a więc polepszanie się stanu zdrowia całego
społeczeństwa regionu i państwa.
Inwestycja w takim zakresie rozwiąże problem jakości i ograniczonego
zakresu badań diagnostycznych oraz dostępności do zabiegów
rehabilitacyjnych. Projekt prowadzi do całkowitego i trwałego
rozwiązania problemu w skali lokalnej, jak i będzie korzystnie
oddziaływać na sytuacje w skali ponadlokalnej.
Powstały Ośrodek Zdrowia będzie stanowić dobro publiczne, służące
prawidłowemu rozwojowi całej społeczności gminy.
Cele projektu to m. in.:
- podniesienie jakości świadczenia podstawowych usług medycznych
- rozszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych (uruchomienie
dodatkowych gabinetów specjalistycznych) na bazie wybudowanej i
przystosowanej na te cele infrastruktury systemu ochrony zdrowia
- wzrost liczby pacjentów objętych systemem opieki medycznej
funkcjonującym na terytorium Gminy Brzeźnica
- obniżenie kosztów funkcjonowania obiektu ochrony zdrowia (redukcja
wydatków związanych z utrzymaniem budynku, w tym m.in. kosztów
związanych z ogrzewaniem).
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5

Zakres
zadania

realizowanego

6

Miejsce realizacji danego
projektu
na
obszarze
rewitalizacji (adres)

7

Szacowana
(orientacyjna)
wartość projektu

8

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

9.

Prognozowane
produkty
wraz ze sposobem ich oceny i
zmierzenia w odniesieniu do
celów rewitalizacji.

Budowa obiektu usługowego wielofunkcyjnego z zapleczem
podstawowej opieki medycznej, pomieszczeniami gabinetów
specjalistycznych, apteką, pomieszczeniami biurowymi, oddziałem do
rehabilitacji, rekreacji i fizjoterapii oraz lokalem gastronomicznym.
Przedsięwzięcie ze względu na brak występowania odpowiedniej
infrastruktury na terenie podobszarów rewitalizacji, planowane jest do
realizacji poza ścisłym obszarem rewitalizacji, na terenie miejscowości
Brzeźnica, na działce o nr ewidencyjnym 231/241,(na skrzyżowaniu ulic
Kościelnej i Kalinowej). Usytuowanie inwestycji na terenie wskazanej
lokalizacji będzie sprzyjało jego dostępności zarówno mieszkańcom
podobszarów rewitalizacji, jak i pozostałym mieszkańcom gminy
Brzeźnica.
8 000 000
Rezultatem będzie poprawa jakości opieki zdrowotnej, zapewnienie
dostępu do wysokiej jakości podstawowych usług medycznych dla
mieszkańców Gminy Brzeźnica. Również zlikwidowanie konieczności
dojazdów, a co za tym idzie i kosztów wynikających z podróży do
oddalonych placówek medycznych w przypadku konieczności
skorzystania z badań specjalistycznych.
Realizacja powyższego będzie przesłanką do zmniejszenia dysproporcji
w strukturach społecznych pomiędzy dużymi miastami, a wsią.
Rezultaty
· Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - mieszkańcy
Gminy
· Liczba wybudowanych obiektów medyczno- rehabilitacyjnych – 1
· Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego
· Zwiększenie dostępu do podstawowych usług zdrowotnych na
terenie gminy·
Sposób pomiaru rezultatów:
· protokoły odbioru,
· sprawozdania z działalności,
· dokumentacja fotograficzna
Podniesienie stanu infrastruktury zdrowotnej w gminie, a tym samym
poprawa i zwiększenie dostępu do lepszej jakości podstawowych usług
medycznych poprzez budowę infrastruktury i wprowadzenie
skoordynowanej opieki nad pacjentem.

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: Przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi uzupełnienie istniejącej
bazy opieki medycznej w gminie Brzeźnica, która w chwili obecnej wymaga nowych inwestycji
i dostosowania do współczesnych standardów. Przedsięwzięcie stanowi odpowiedź na zmiany
obserwowane w strukturze mieszkańców gminy, w tym proces stopniowego starzenia się społeczności
gminy. Przeprowadzenie działania pozwoli także na poprawę dostępu do miejsc opieki zdrowotnej,
zarówno opieki podstawowej, specjalistycznej i rehabilitacyjnej. Proponowana lokalizacja na terenie
gminy jest dogodna zarówno dla mieszkańców podobszaru rewitalizacji, jak i pozostałych mieszkańców
gminy, bowiem znajduje się ona w ścisłym centrum gminy Brzeźnica. Usytuowanie inwestycji poza
ścisłym obszarem rewitalizacji, wynika wprost z braku odpowiedniej infrastruktury i terenów na
obszarze rewitalizacji. Realizacja zadania wpisuje się wprost w przyjęte cele rewitalizacji Cel 1.
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Wspieranie spójności społecznej obszaru rewitalizacji oraz Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze
podobszarów problemowych.

10.2 Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Przedsięwzięcia wyszczególnione na liście planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych stanowią
odpowiedź na problemy zdiagnozowane w obszarze rewitalizacji i tworzą w istocie listę o charakterze
podstawowym. Przedsięwzięcia te są wynikiem pracy interesariuszy procesu rewitalizacji.
Przedsięwzięcia były zgłaszane podczas spotkań konsultacyjnych oraz w otwartym naborze
przedsięwzięć i stanowią łącznie komplementarną całość. Nie przewiduje się innych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych niż te opisane w rozdziale 10.1. Przedsięwzięcia zawarte w GPR zostały zaplanowane
do realizacji w latach 2017 – 2022, przy czym realny okres ich realizacji zależał będzie od możliwości
finansowych gminy oraz skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych. W czasie tego okresu
dokument będzie na bieżąco monitorowany i w przypadku konieczności wprowadzenia nowych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych dokument będzie na bieżąco aktualizowany.

11. Komplementarność i mechanizmy integrowania działań
rewitalizacyjnych
W niniejszej części opracowania wskazuje się wzajemne powiązania pomiędzy poszczególnymi
przedsięwzięciami. Co ważne komplementarność – to obok szczegółowej diagnozy oraz partycypacji
społecznej istotny aspekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016 – 2022.
Zapewnienie powiązań pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami skutkować będzie efektywnym
wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na rewitalizację. Komplementarność
rozpatrywana jest na poziomie pięciu aspektów: przestrzennego, problemowego, proceduralnoinstytucjonalnego, międzyokresowego i źródeł finansowania.

11.1 Komplementarność przestrzenna
Komplementarność przestrzenna w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata
2016 - 2022

opiera

się

przede

wszystkim

na

wyborze

przedsięwzięć,

które

skupione

są na zdelimitowanych podobszarach rewitalizacji oraz w tych częściach gminy, które ze względu na
pełnione funkcje oraz posiadaną infrastrukturę mogą w istotny sposób rozwiązywać problemy
zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji, jak i w pozostałych częściach gminy.
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Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i na tej podstawie określenie podobszarów rewitalizacji oparte
zostało o analizę wskaźnikową oraz konsultacje społeczne. Ponadto ze względu na charakter gminy,
w tym formę zabudowy miejscowości wiejskich oraz kumulację problemów społecznych w określonych
częściach analizowanych jednostek referencyjnych, zdecydowano się na zawężenie podobszarów
rewitalizacji do terenów odznaczających się wysokim poziomem zaludnienia w obszarach wiejskich oraz
szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (co wynika z analizy danych jednostek gminnych – PUP,
MGOPS oraz prowadzonych konsultacji społecznych). Dla podobszarów tych przypisane zostały
konkretne,

odpowiadające

realnym

potrzebom

społecznym

podstawowe

przedsięwzięcia

rewitalizacyjne, które skupiają się na podobszarach rewitalizacji i są z nimi ściśle powiązane.
Jednocześnie umieszczenie części projektów o charakterze inwestycyjnym (w szczególności związanych
z funkcjonowaniem dworca kolejowego i pełnienia przezeń roli centrum przesiadkowego), wynika ze
specyfiki gminy, jak i słabości infrastrukturalnej podobszarów rewitalizacji. Dzięki realizacji
przedsięwzięć na obszarze rewitalizacji, jak i w newralgicznych częściach gminy sprawi, iż pozytywne
skutki widoczne będą na całym obszarze, ponieważ wiele z nich dotyczy działań podejmowanych dla
miejsc lub obiektów użyteczności publicznej, przez co korzystać z nich będą mogli głównie mieszkańcy
obszaru, ale także całej gminy, jak i osoby odwiedzające Brzeźnicę. Realizacja ich w przyjętej formule
będzie zapobiegać przenoszeniu się różnych problemów na dalsze obszary gminy. W szczególności
dotyczy to problemów społecznych oraz środowiskowych i technicznych. Problemy natury społecznej
przekładają się na wzrost liczby odnotowywanych aktów wandalizmu czy innych wykroczeń. Zachowania
takie maja tendencję do rozprzestrzeniania się na obszary sąsiednie. Jednocześnie należy podkreślić, iż
część projektów inwestycyjnych oraz niektóre z wydarzeń związanych z realizacją działań o charakterze
społecznym przypisane do podobszarów rewitalizacji, częściowo będą prowadzone poza ich granicami,
ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury na obszarze rewitalizacji. Ponadto niektóre z obszarów
sąsiadujących z obszarem rewitalizacji, mimo istotnej roli jaką pełnią funkcjonalnie dla obszaru, nie
zostały bezpośrednio włączone w obszar rewitalizacji, co wynika z zawiłości dotyczących własności
działek zlokalizowanych w obszarach sąsiadujących z podobszarami rewitalizacji oraz z możliwości
zaistnienia negatywnych konsekwencji podatkowych dla części mieszkańców podobszarów lub
właścicieli działek z nimi sąsiadujących. Informacje o powodach realizacji części inwestycji poza
obszarem

rewitalizacji

opisane

zostały

w

uzasadnieniach

poszczególnych

przedsięwzięć

rewitalizacyjnych.
Tabela 20 Wykaz obszarów na terenie których realizowane będą poszczególne projekty wraz z oddziaływaniem na pozostałe
obszary gminy

Przedsięwzięcia dedykowane
dla podobszaru Kossowa
Projekt 1 Dzień Seniora

Obszar/miejsce rewitalizacji

113

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022

Przedsięwzięcia dedykowane
dla podobszaru Kossowa
Projekt 2 Piknik Rodzinny z Kocykiem i
Koszykiem
Projekt 3 Noce Filmowe
Projekt 4 Świąteczne spotkanie
mikołajkowe i wspólne ubieranie choinki

Projekt 5 Rajd Rowerowy

Projekt 6 Turniej Piłki Siatkowej

Projekt 7 Zagospodarowanie dworskiego
parku w Kossowej na cele rekreacyjne,
turystyczne i edukacyjne

Projekt 8 Rewitalizacja wsi Kossowa

Przedsięwzięcia dedykowane
dla podobszaru Sosnowice
Projekt 1 Rodzinny festyn/piknik
integracyjny w Sosnowicach

Projekt 2 „Szkoła na ludowo”- koncert
Orkiestr Strażackich i Zespołów pieśni i
tańca w Sosnowicach

Projekt 3 Przebudowa i rozbudowa
szkoły
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Obszar/miejsce rewitalizacji
Projekty 1-4 o charakterze przedsięwzięć społecznych,
realizowane będą częściowo na terenie podobszaru rewitalizacji
Kossowa (na tym terenie prowadzona będzie rekrutacja
uczestników, wstępne spotkania informacyjne, z tego obszaru
pochodzić będą główni beneficjenci projektu etc.) oraz w
przylegającym do obszaru parku dworskim i obiektach
zlokalizowanych w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
Projekt realizowany będzie na terenie podobszaru rewitalizacji
Kossowa oraz ze względu na charakter przedsięwzięcia, na terenie
miejscowości Kossowa i okolicznych sołectw. Start rajdu i meta
zlokalizowane będą na terenie podobszaru rewitalizacji.
Projekt realizowany będzie na terenie podobszaru rewitalizacji
Kossowa oraz na terenach i obiektach zlokalizowanych w jego
bezpośrednim sąsiedztwie np. teren parku dworskiego w
Kossowej, boisko parkowe.
Projekt w głównej mierze kierowany będzie do mieszkańców
podobszaru rewitalizacji Kossowa, z którego rekrutowani będą
uczestnicy wydarzenia.
Projekt realizowany będzie na terenie parku dworskiego w
miejscowości Kossowa. Teren ten znajduje się w bezpośrednim
sąsiedztwie podobszaru rewitalizacji Kossowa i jest z nim
funkcjonalnie powiązany. Teren nie został bezpośrednio włączony
w obszar rewitalizacji wyłącznie ze względu na możliwość
wystąpienia komplikacji finansowo-podatkowych znajdujących się
w jego pobliżu działek.
Projekt realizowany będzie częściowo na terenie podobszaru
rewitalizacji Kossowa stanowiącego ścisłe centrum wsi Kossowa
oraz na terenie parku dworskiego w miejscowości Kossowa. Teren
parku znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie podobszaru
rewitalizacji Kossowa i jest z nim funkcjonalnie powiązany. Teren
nie został bezpośrednio włączony w obszar rewitalizacji wyłącznie
ze względu na możliwość wystąpienia komplikacji finansowopodatkowych znajdujących się w jego pobliżu działek.
Obszar/miejsce rewitalizacji
Projekty 1 i 2 realizowane będzą częściowo na terenie
podobszaru rewitalizacji Sosnowice stanowiącego centrum wsi
Sosnowice, z którego rekrutowani będą uczestnicy działań oraz na
terenie Szkoły Podstawowej w Sosnowicach, zlokalizowanej w
bezpośrednim sąsiedztwie podobszaru rewitalizacji Sosnowice.
Teren Szkoły nie został bezpośrednio włączony w obszar
rewitalizacji wyłącznie ze względu na możliwość wystąpienia
komplikacji finansowo-podatkowych znajdujących się w jego
pobliżu działek oraz ze względu na przyjęty charakter rewitalizacji
w gminie, nakierowany na rewitalizację społeczna obszarów
zdegradowanych. Oddziaływanie projektów ze względu na
przyjętą formę, będzie miało charakter ogólnogminny.
Przedsięwzięcie w zakresie inwestycyjnym realizowane będzie na
terenie Szkoły Podstawowej w Sosnowicach, ul. Szkolna 1. Teren
ten sąsiaduje bezpośrednio z wytyczonym podobszarem
rewitalizacji Sosnowice. W zakresie społecznym głównymi
odbiorcami inwestycji będą natomiast mieszkańcy podobszaru
rewitalizacji oraz pozostali mieszkańcy Sosnowic. Teren Szkoły nie

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022

Przedsięwzięcia dedykowane
dla podobszaru Kossowa

Projekt 4 Ścieżka zdrowia w Sosnowicach

Projekt 5 Budowa stadniny koni

Przedsięwzięcia uzupełniające - wspólne
dla obszaru rewitalizacji
i gminy Brzeźnica

Projekt 1 Nowe możliwości – nowe
szanse

Projekt 2 Aktywny senior

Projekt 3 Ferie z Centrum Kultury

Obszar/miejsce rewitalizacji
został bezpośrednio włączony w obszar rewitalizacji wyłącznie ze
względu na możliwość wystąpienia komplikacji finansowopodatkowych znajdujących się w jego pobliżu działek oraz ze
względu na przyjęty charakter rewitalizacji w gminie, nakierowany
na rewitalizację społeczna obszarów zdegradowanych.
Przedsięwzięcie w zakresie inwestycyjnym realizowane będzie na
działek nr 1193, 1186/2 w miejscowości Sosnowice, w niewielkiej
odległości od podobszaru rewitalizacji. Teren ten funkcjonalnie
przynależy do podobszaru rewitalizacji, dlatego też w zakresie
społecznym głównymi odbiorcami inwestycji będą mieszkańcy
podobszaru rewitalizacji oraz pozostali mieszkańcy Sosnowic.
Wskazany teren nie został bezpośrednio włączony w obszar
rewitalizacji wyłącznie ze względu specyfikę wsi Sosnowice oraz
związaną z nią możliwość wystąpienia komplikacji finansowopodatkowych znajdujących się w jego pobliżu działek.
Przedsięwzięcie w zakresie inwestycyjnym realizowane będzie na
działek nr 1145/4, 1131/2, 1131/7, 1133, 1134, 1145/3, 1146,
1147 w miejscowości Sosnowice. Działki te usytuowane są w
niewielkiej odległości od centrum miejscowości Sosnowice oraz
wytyczonego na jego terenie podobszaru rewitalizacji. Teren ten
stanowi własność prywatną inwestora, funkcjonalnie przynależącą
do podobszaru rewitalizacji. W zakresie społecznym i
gospodarczym, odbiorcami inwestycji będą zarówno mieszkańcy
podobszaru rewitalizacji oraz pozostali mieszkańcy Sosnowic.
Wskazany teren nie został bezpośrednio włączony w obszar
rewitalizacji wyłącznie ze względu specyfikę wsi Sosnowice oraz
związaną z nią możliwość wystąpienia komplikacji finansowopodatkowych znajdujących się w jego pobliżu działek.
Obszar/miejsce rewitalizacji
Realizacja projektu odbywała się będzie na terenie Gminy
Brzeźnica, obejmując zasięgiem działania zarówno wyznaczony
obszar rewitalizacji gminy, jak i pozostałe miejscowości.
Rzeczywisty obszar realizacji działania, uzależniony zostanie od
liczby potencjalnych beneficjentów oraz osób zgłaszających chęć
uczestnictwa w projekcie, co wynika ze specyfiki programów
społecznych.
Realizacja projektu odbywała się będzie na terenie gminy
Brzeźnica, z uwzględnieniem obu podobszarów rewitalizacji oraz
terenów znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie tj. Park
Kossowa, teren Szkoły Podstawowej w Sosnowicach oraz
obiektów komplementarnych wobec przyjętej koncepcji
rewitalizacji takich jak Dworzec PKP przy ul. Kolejowej w Brzeźnicy
oraz Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy przy ul. Krakowska
109. Rozszerzenie projektu o wymienione obiekty i tereny, ma na
celu pozyskanie i objęciem działania możliwie szerokiego grona
potencjalnych beneficjentów co jest spójne ze specyfiką
programów społecznych.
Realizacja projektu odbywała się będzie na terenie gminy
Brzeźnica, z uwzględnieniem obu podobszarów rewitalizacji oraz
terenów znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie tj. Park
Kossowa, teren Szkoły Podstawowej w Sosnowicach, Wiejski Dom
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Przedsięwzięcia dedykowane
dla podobszaru Kossowa

Projekt 4 Cała Polska Biega – Biegaj z
Nami!

Projekt 5 Plener malarski Pod Drabożem

Projekt 6 Uruchomienie Galerii
Dworcowej

Projekt 7 Przestrzenie sztuki

Projekt 8 Święto ZSP Szkoły Podstawowej
im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy

Projekt 9 Utworzenie centrum
transportu komunikacji zbiorowej w
miejscowości Brzeźnica poprzez
renowację Dworca i zagospodarowanie
terenu.
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Obszar/miejsce rewitalizacji
Kultury w Sosnowicach oraz obiektów komplementarnych wobec
przyjętej koncepcji rewitalizacji, a także na terenie Centrum
Kultury i Promocji w Brzeźnicy przy ul. Krakowska 107.
Rozszerzenie projektu o wymienione obiekty i tereny, ma na celu
pozyskanie i objęciem działania możliwie szerokiego grona
potencjalnych beneficjentów co jest spójne ze specyfiką
programów społecznych.
Realizacja projektu odbywała się będzie na terenie gminy
Brzeźnica, w szczególności na terenie Stadionu „Nadwiślanki
Brzeźnica”, zlokalizowanego w miejscowości Brzeźnica (poza
obszarem rewitalizacji). Umiejscowienie projektu poza obszarem
rewitalizacji wynika z faktu, iż jest to jedyny obiekt w gminie,
dostosowany do tego typu działań. Niemniej jednak wśród
beneficjentów projektu przewiduje się udział osób
zamieszkujących obszar rewitalizacji, a także ze względu na
charakter przedsięwzięcia uczestników z gminy Brzeźnica,
powiatu wadowickiego i szerszego otoczenia.
Realizacja projektu odbywała się będzie na terenie gminy
Brzeźnica, w tym w szczególności na terenach wchodzących w
skład miejscowości Brzeźnica, Kossowa i Sosnowice, zarówno na
jak i poza obszarem rewitalizacji, co wynikało będzie z
ukształtowania i warunków krajobrazowych/plenerowych tematu
malarskiego.
Ze względu na charakter przedsięwzięcia i jego niewielki zakres,
teren jego realizacji został ściśle określony: Brzeźnica Dworzec
PKP ul. Kolejowa. Obszar ten znajduje się poza obszarem
rewitalizacji, jednakże z efektów przedsięwzięcia korzystać będą
zarówno mieszkańcy obszaru rewitalizacji, mieszkańcy gminy oraz
osoby spoza niej.
Ze względu na charakter przedsięwzięcia związany z tworzeniem
oferty kulturalno-rozrywkowej, teren jego realizacji wyznaczony
został do realizacji w obiektach takich jak Dworzec PKP ul.
Kolejowa, Galeria Polsko Słowacka ul. Krakowska 107, Izba
Regionalna DK ul. Wiślana 22, CKiP ul. Krakowska 109. Obiekty te
znajdują się poza obszarem rewitalizacji, jednakże z efektów
przedsięwzięcia korzystać będą zarówno mieszkańcy obszaru
rewitalizacji, mieszkańcy gminy oraz osoby spoza niej.
Przedsięwzięcie realizowane będzie poza ścisłym obszarem
rewitalizacji na terenie miejscowości Brzeźnica w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Brzeźnicy, ul. Adama Gorczyńskiego 1.
Jednocześnie przedsięwzięcie uzupełniało będzie „bliźniacze”
przedsięwzięcie realizowane na terenie szkoły w Sosnowicach,
znajdującej się w ścisłym sąsiedztwie podobszaru rewitalizacji,
wobec czego jego odbiorcami będą również osoby zamieszkujące
obszar rewitalizacji (do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostaną
także mieszkańcy podobszaru rewitalizacji oraz uczniowie ze
szkoły w Sosnowicach).
Przedsięwzięcie realizowane będzie poza ścisłym obszarem
rewitalizacji w gminie Brzeźnica na terenie działek nr 995/5,
995/6,835/2, 816/3 w miejscowości Brzeźnica (Dworzec i tereny
przyległe do Dworca) oraz ścieżki prowadzącej przez m. Brzeźnica,
Nowe Dwory, Brzezinka. Mimo, iż projekt nie znajduje się
bezpośrednio na obszarze rewitalizacji, stanowi on istotny
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Przedsięwzięcia dedykowane
dla podobszaru Kossowa

Projekt 10 Budowa ścieżek rowerowych
wzdłuż kanału Łączany - Skawina

Projekt 11 Poprawa dostępności miejsc
przedszkolnych w gminie Brzeźnica

Projekt 12 Żłobek w Brzeźnicy

Projekt 13 Rewitalizacja Pałacu w
Paszkówce

Projekt 14 Przebudowa oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Brzeźnica na
oprawy energooszczędne

Projekt 15 Budowa budynku
wielofunkcyjnego w tym, centrum
medyczno-rehabilitacyjne w
miejscowości Brzeźnica

Obszar/miejsce rewitalizacji
element całego programu rewitalizacji, sprzyjający poprawie
dostępności komunikacyjnej, a zatem i ożywienia gospodarczego i
poprawy jakości życia na obszarze rewitalizacji i w poszczególnych
miejscowościach gminy Brzeźnica.
Przedsięwzięcie realizowane będzie poza ścisłym obszarem
rewitalizacji w gminie Brzeźnica wzdłuż kanału Łączany - Skawina.
Mimo, iż projekt nie znajduje się bezpośrednio na obszarze
rewitalizacji, stanowi on istotny element całego programu
rewitalizacji, sprzyjający poprawie dostępności komunikacyjnej
gminy, a pośrednio także ożywienia gospodarczego obszaru
poprzez rozwój funkcji turystycznych, poprawę jakości życia
mieszkańców i rozwój możliwości i oferty spędzania wolnego
czasu.
Przedsięwzięcie ze względu na brak występowania odpowiedniej
infrastruktury na terenie podobszarów rewitalizacji, planowane
jest do realizacji poza ścisłym obszarem rewitalizacji, na terenie
miejscowości Brzeźnica w budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego przy ul. A. Gorczyńskiego 1. Usytuowanie
inwestycji w wymienionym obiekcie będzie sprzyjało jego
dostępności zarówno mieszkańcom podobszarów rewitalizacji, jak
i pozostałym mieszkańcom gminy Brzeźnica.
Przedsięwzięcie ze względu na brak występowania odpowiedniej
infrastruktury na terenie podobszarów rewitalizacji, planowane
jest do realizacji poza ścisłym obszarem rewitalizacji, na terenie
miejscowości Brzeźnica w budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego przy ul. A. Gorczyńskiego 1. Usytuowanie
inwestycji w wymienionym obiekcie będzie sprzyjało jego
dostępności zarówno mieszkańcom podobszarów rewitalizacji, jak
i pozostałym mieszkańcom gminy Brzeźnica.
Przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarem rewitalizacji, w
miejscowości Paszkówka, miejscowości graniczącej z
miejscowością Sosnowice, na terenie której zlokalizowany jest
jeden z podobszarów rewitalizacji. Dokładna lokalizacja terenu
inwestycji to: Pałac w Paszkówce, działki 153/1 położonej w
miejscowości Paszkówka. Realizacja projektu oraz jego lokalizacja
oddziaływała będzie na działania prowadzone na terenie
podobszaru Sosnowice.
Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji na terenie gminy
Brzeźnica, zarówno na podobszarach rewitalizacji, które stanowią
centralne części sołectw Kossowa i Sosnowice, jak i poza
obszarem rewitalizacji. Szczegółowa lokalizacja terenu inwestycji
ustalona zostanie na etapie prac projektowych oraz tworzenia
dokumentacji przetargowej.
Przedsięwzięcie ze względu na brak występowania odpowiedniej
infrastruktury na terenie podobszarów rewitalizacji, planowane
jest do realizacji poza ścisłym obszarem rewitalizacji, na terenie
miejscowości Brzeźnica, na działce o nr ewidencyjnym
231/241,(na skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Kalinowej).
Usytuowanie inwestycji na terenie wskazanej lokalizacji będzie
sprzyjało jego dostępności zarówno mieszkańcom podobszarów
rewitalizacji, jak i pozostałym mieszkańcom gminy Brzeźnica.

Źródło: opracowanie własne
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11.2 Komplementarność problemowa
W Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022 zapewniono także
komplementarność problemową. Przedsięwzięcia wskazane w ramach GPR wynikają wprost
ze zdiagnozowanych problemów i jednocześnie są ze sobą wzajemnie powiązane, a także wzajemnie się
dopełniają. Zadania o charakterze inwestycyjnym – zarówno realizowane przez sektor publiczny,
pozarządowy, jak i prywatny – uzupełniają działania o charakterze społecznym (kulturalnym,
integracyjnym, aktywizującym mieszkańców). Co istotne planowane do realizacji przedsięwzięcia
wymienione w Programie, zgłoszone zostały w trakcie trwania konsultacji społecznych, przez
przedstawicieli każdego z trzech wymienianych sektorów, dzięki czemu odpowiadają one na problemy
obserwowane przez różnych interesariuszy procesu rewitalizacji.
Ponadto poszczególne zadania zostały tak zaplanowane, by wpływać na różne funkcje poszczególnych
podobszarów rewitalizacji. Ze względu na skoncentrowanie prac delimitacyjnych obszaru rewitalizacji
wokół problemów społecznych, część działań o charakterze inwestycyjnym realizowana będzie poza
podobszarami rewitalizacji, na terenach znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Dotyczy to
także części działań o charakterze społecznym, których problematyka koncentruje się na rozwiązywaniu
konkretnych problemów zdiagnozowanych na podobszarach rewitalizacji, jednakże ze względu na
słabość infrastrukturalną podobszarów, część spotkań, imprez i wydarzeń lub inwestycji związanych
z realizacją działań społecznych, odbywała się będzie poza samym obszarem – na terenach przyległych,
lub w sąsiednich miejscowościach.
Zgodnie z przyjętą logiką interwencji wszystkie działania inwestycyjne zaplanowane do realizacji
w ramach GPR skupiają się w zdecydowanej mierze na umożliwieniu realizacji przedsięwzięć miękkich
nakierowanych na promocję aktywności społecznej, poprawę jakości zdrowia mieszkańców, promocję
lokalnej kultury i tradycji, jednocześnie porządkując przestrzeń publiczną, zwiększają ład przestrzenny
i, co najważniejsze, poprawią jakość życia mieszkańców.

11.3 Komplementarność proceduralno-instytucjonalna
Rolę operatora rewitalizacji pełnić będzie Urząd Gminy w Brzeźnicy, z kluczową rolą Referatu
Infrastruktury i Zamówień Publicznych. Takie rozwiązanie w ramach istniejących obecnie struktur
zapewni skuteczne zarządzanie programem oraz pozwoli na kontynuację i uzupełnienie działań
podejmowanych w ramach realizacji polityk publicznych. Określenie odpowiednich instrumentów
zarządzania i wdrażania opisane zostało w kolejnych rozdziałach. Operator rewitalizacji będzie pełnił rolę
wykonawczą i zarządczą programu, jednak w celu zapewnienia jak największej efektywności działań
realizacja zadań zlecana będzie odpowiednim jednostkom i podmiotom, które posiadają ku temu
odpowiednie uprawnienia i kompetencje -
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samorządowi lokalnemu, którym zlecane będą konkretne zadania przewidziane do realizacji w ramach
GPR. Podmiotami o których mowa będzie np. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Kultury i in.
Ponadto w celu skutecznej realizacji założeń GPR przewiduje się także współpracę z instytucjami
otoczenia społecznego i gospodarczego. Instytucje te odpowiedzialne będą nie tylko za konsultowanie,
opiniowanie projektów i działań rewitalizacyjnych w ramach prac Komitetu Rewitalizacji, ale także będą
uczestniczyły w realizacji poszczególnych przedsięwzięć na zasadach zlecania zadań publicznych wg.
procedury przewidzianej w ustawie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawie –
Prawo zamówień publicznych. Realizacja GPR będzie systematycznie monitorowana, monitoring
umożliwi wgląd w realizację podejmowanych działań, ocenę ich skuteczności oraz podejmowanie
działań korygujących. Wszystkie podmioty i osoby zaangażowane w przedsięwzięcie będą włączone
w proces realizacji programu oraz do okresowej oceny. Po zakończeniu przedsięwzięcia proces
wdrażania i monitorowania Programu Rewitalizacji będzie kontynuowany przez Referat.

11.4 Komplementarność międzyokresowa
Do momentu uchwalenia przedmiotowego opracowania przez Radę Gminy Brzeźnica, dokumentem,
który wyznaczał kierunki działań w zakresie rewitalizacji w gminie była „Strategia Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2007-2015”, którego kontynuacja wyrażona została w dokumencie pn.
„Strategia Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022”. Przedmiotowy dokument, którym jest „Gminny
Program Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022” stanowi zatem integralną część oraz
kontynuację obowiązujących do tej pory dokumentów strategicznych Gminy.
Komplementarnymi projektami realizowanymi w poprzedniej perspektywie, a mającymi swoją
kontynuację w ramach programu rewitalizacji na terenie podobszarów rewitalizacji są:
•

„Remont budynku Domu Kultury w Sosnowicach - wymiana pokrycia dachowego oraz
docieplenie ścian (termomodernizacja obiektu)”.

•

"Dziecięcy raj sprawności i zdrowia" - budowa placów zabaw w kolejnych siedmiu sołectwach
Gminy Brzeźnica.

•

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Sosnowice.

Wybrane przedsięwzięcia realizowane w gminie Brzeźnica, oddziaływujące na obszar rewitalizacji:
•

Centrum wsi Brzeźnica: zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu - centrum wsi,

•

Adaptacja przestrzeni użytku publicznego celem integracji społecznej w miejscowości
Paszkówka,

•

Modernizacja budynku Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy,

•

Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Doliny Karpia za pomocą systemu
wystawienniczego”,
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•

„Adaptacja zabytkowego spichlerza na bibliotekę publiczną promującą obszar zależny od
rybactwa oraz tworzącą ofertę kulturalno – turystyczną na terenie Doliny Karpia.

Ponadto realizowane były także projekty tzw. miękkie, których tematyka dotyczyła integracji społecznej,
pobudzenia lokalnej aktywności oraz wzmacniania tożsamości kulturowej. Wśród tego typu projektów
wymienić można między innymi:
•

Pejzaże polsko – słowackiej kultury w Brzeźnicy,

•

Wychodzimy do przyrody: dziedzictwo kulturalno – przyrodnicze źródłem transgranicznej
integracji,

•

Utworzenie Galerii polsko – słowackiej w Brzeźnicy jako kreatywnej przestrzeni działalności,

•

Poprawa stanu środowiska na obszarach przygranicznych mieszkańców - wsi Brzeźnica i Divina
- w formie selektywnej zbiórki odpadów,

•

„Czas na aktywność w gminie Brzeźnica- jesteśmy aktywni”,

•

"Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy",

•

„Nowe możliwości – nowe szanse” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Brzeźnicy.

Zaproponowane w ramach GPR przedsięwzięcia stanowią zatem kontynuację działań realizowanych do
tej pory w gminie, a także stanowić będą uzupełnienie istniejącej bazy technicznej i funkcjonalnej gminy
oraz jej rozbudowę na terenach podobszarów rewitalizacji, co dodatkowo wpłynie na spójność gminy i
wyrównanie poziomu życia mieszkańców.

11.5 Komplementarność źródeł finansowania
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016
– 2022 będą finansowane z różnych źródeł: środków publicznych oraz prywatnych. Jednocześnie
zaplanowano finansowanie poszczególnych przedsięwzięć zgodnie z zasadą dodatkowości
przy wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych (RPO WM na lata 2014 – 2020, PO IŚ itp.)
oraz programów krajowych. Taki montaż finansowy uwzględniający różne metody pozyskiwania
środków finansowych, wskazuje wprost na komplementarność przyjętych rozwiązań. Jako szczególnie
ważne uznać należy zaangażowanie środków prywatnych: organizacji pozarządowych, które zgłosiły
łącznie 8 koncepcji przedsięwzięć na kwotę około 320 tys. zł oraz lokalnych przedsiębiorstw/inwestorów
zgłaszających 2 przedsięwzięcia na kwotę około 14 mln zł. Zaproponowany montaż finansowy pozwoli
na zwiększenie efektywności zaangażowanych środków publicznych, przekładając się na stopień
osiągnięcia celów GPR. Ponadto ze względu na złożoność przedsięwzięć rewitalizacyjnych, poza
środkami z RPO WM na lata 2014 – 2020, w tym środkami z Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja Przestrzeni
Regionalnej (EFRR), montaż finansowy uwzględnia także środki z Europejskiego Funduszu Społecznego,
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środków własnych gminy, Funduszu Pracy i/lub innych dostępnych źródeł. Założenie to ma na celu
zarówno skuteczne przeprowadzenie głównych inwestycji infrastrukturalnych na obszarze rewitalizacji,
jak i wdrożenie działań o charakterze uzupełniającym i pobudzającym lokalny potencjał, w celu
utrzymania/wzmocnienia skuteczności całej inwestycji. Jednocześnie przewiduje się także realizację
przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 2 podobszarach rewitalizacji oraz w newralgicznych obszarach gminy,
w celu minimalizacji zdiagnozowanych zagrożeń społecznych i w celu przeciwdziałania ich dalszemu
rozszerzaniu. Skuteczność realizacji założeń rewitalizacyjnych w każdym z podobszarów zależała będzie
zarówno od możliwości pozyskiwania funduszy na wskazywane inwestycje, jak i umiejętności
prowadzenia odpowiedniego montażu finansowego.

11.6 Podsumowanie komplementarności i powiązanie przedsięwzięć
rewitalizacyjnych
Podsumowanie komplementarności w obrębie GPR zaprezentowano na poziomie kierunków
działań i przedsięwzięć. Związane jest to z patrzeniem na proces rewitalizacji jako narzędzia
osiągania konkretnych i mierzalnych celów. Wszystkie przedsięwzięcia zawarte w GPR zostały
opracowane po wcześniejszym zapoznaniu się w z wynikami diagnozy potrzeb i potencjałów
rozwojowych gminy i jej mieszkańców. Każde zaplanowane w ramach niniejszego dokumentu
zadanie, pozwala na przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, które zostały wcześniej
przeanalizowane oraz powiązanie z zaplanowanymi celami i kierunkami działań. Ponadto
zaproponowane działania rewitalizacyjne mają charakter uzupełniający się i są zintegrowane
poprzez korelację celów i działań z poszczególnymi przedsięwzięciami. Aby przedstawić
powiązania celów i kierunków działań z planowanymi przedsięwzięciami, posłużono się
tabelami zamieszczonymi poniżej:
Tabela 21 Zgodność celów i kierunków działań - podobszar Kossowa

Projekty dedykowane dla
podobszaru Kossowa

Projekt 1 Dzień Seniora

Projekt 2 Piknik Rodzinny z
Kocykiem i Koszykiem

Zgodność celów i kierunków działań
Cel 1. Wspieranie spójności społecznej obszaru rewitalizacji
1.2 Wspieranie organizacji pozarządowych
1.3 Rozwijanie polityki senioralnej, integracja międzypokoleniowa
1.4 Aktywizacja mieszkańców poprzez imprezy integracyjne
1.5 Profilaktyka zdrowotna
Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych
3.4 Poszerzenie oferty czasu wolnego
3.5 Rozwój funkcji edukacyjnych i wychowawczych
Cel 1. Wspieranie spójności społecznej obszaru rewitalizacji
1.3 Rozwijanie polityki senioralnej, integracja międzypokoleniowa
1.4 Aktywizacja mieszkańców poprzez imprezy integracyjne
Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna
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Projekty dedykowane dla
podobszaru Kossowa

Projekt 3 Noce Filmowe

Projekt 4 Świąteczne
spotkanie mikołajkowe i
wspólne ubieranie choinki

Projekt 5 Rajd Rowerowy

Projekt 6 Turniej Piłki
Siatkowej

Projekt 7 Zagospodarowanie
dworskiego parku w
Kossowej na cele
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Zgodność celów i kierunków działań
2.3 Nadanie nowych funkcji obiektom użyteczności publicznej
Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych
3.4 Poszerzenie oferty czasu wolnego
3.5 Rozwój funkcji edukacyjnych i wychowawczych
Cel 1. Wspieranie spójności społecznej obszaru rewitalizacji
1.3 Rozwijanie polityki senioralnej, integracja międzypokoleniowa
1.4 Aktywizacja mieszkańców poprzez imprezy integracyjne
Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna
2.3 Nadanie nowych funkcji obiektom użyteczności publicznej
Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych
3.2 Rozwój funkcji kulturowych
3.3 Rozwój usług wyższego rzędu, w tym sztuki
3.4 Poszerzenie oferty czasu wolnego
3.5 Rozwój funkcji edukacyjnych i wychowawczych
Cel 1. Wspieranie spójności społecznej obszaru rewitalizacji
1.2 Wspieranie organizacji pozarządowych
1.3 Rozwijanie polityki senioralnej, integracja międzypokoleniowa
1.4 Aktywizacja mieszkańców poprzez imprezy integracyjne
Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych
3.2 Rozwój funkcji kulturowych
3.3 Rozwój usług wyższego rzędu, w tym sztuki
3.4 Poszerzenie oferty czasu wolnego
3.5 Rozwój funkcji edukacyjnych i wychowawczych
Cel 1. Wspieranie spójności społecznej obszaru rewitalizacji
1.2 Wspieranie organizacji pozarządowych
1.4 Aktywizacja mieszkańców poprzez imprezy integracyjne
1.5 Profilaktyka zdrowotna
Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna
2.5 Rozbudowa infrastruktur ścieżek i tras rowerowych
Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych
3.1 Rozwój funkcji turystycznych
3.2 Rozwój funkcji kulturowych
3.4 Poszerzenie oferty czasu wolnego
3.5 Rozwój funkcji edukacyjnych i wychowawczych
Cel 1. Wspieranie spójności społecznej obszaru rewitalizacji
1.2 Wspieranie organizacji pozarządowych
1.3 Rozwijanie polityki senioralnej, integracja międzypokoleniowa
1.4 Aktywizacja mieszkańców poprzez imprezy integracyjne
1.5 Profilaktyka zdrowotna
Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna
2.3 Nadanie nowych funkcji obiektom użyteczności publicznej
Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych
3.1 Rozwój funkcji turystycznych
3.2 Rozwój funkcji kulturowych
3.4 Poszerzenie oferty czasu wolnego
3.5 Rozwój funkcji edukacyjnych i wychowawczych
Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna
2.1 Zachowanie dziedzictwa kulturowego
2.2 Rewitalizacja obiektów zdewastowanych
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Projekty dedykowane dla
podobszaru Kossowa
rekreacyjne, turystyczne i
edukacyjne

Projekt 8 Rewitalizacja wsi
Kossowa

Zgodność celów i kierunków działań
2.3 Nadanie nowych funkcji obiektom użyteczności publicznej
2.5 Rozbudowa infrastruktur ścieżek i tras rowerowych
2.6 Modernizacja przestrzeni publicznej
Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych
3.1 Rozwój funkcji turystycznych
3.2 Rozwój funkcji kulturowych
3.4 Poszerzenie oferty czasu wolnego
Cel 1. Wspieranie spójności społecznej obszaru rewitalizacji
1.2 Wspieranie organizacji pozarządowych
1.3 Rozwijanie polityki senioralnej, integracja międzypokoleniowa
1.4 Aktywizacja mieszkańców poprzez imprezy integracyjne
Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna
2.1 Zachowanie dziedzictwa kulturowego
2.3 Nadanie nowych funkcji obiektom użyteczności publicznej
2.6 Modernizacja przestrzeni publicznej
Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych
3.1 Rozwój funkcji turystycznych
3.2 Rozwój funkcji kulturowych
3.3 Rozwój usług wyższego rzędu, w tym sztuki
3.4 Poszerzenie oferty czasu wolnego
3.5 Rozwój funkcji edukacyjnych i wychowawczych
Źródło: projekty zgłoszone w trakcie naboru projektów

Tabela 22 Zgodność celów i kierunków działań - podobszar Sosnowice

Projekty dedykowane
dla podobszaru Sosnowice

Projekt 1 Rodzinny
festyn/piknik integracyjny w
Sosnowicach

Projekt 2 „Szkoła na
ludowo”- koncert Orkiestr
Strażackich i Zespołów pieśni
i tańca w Sosnowicach

Zgodność celów i kierunków działań
Cel 1. Wspieranie spójności społecznej obszaru rewitalizacji
1.3 Rozwijanie polityki senioralnej, integracja międzypokoleniowa
1.4 Aktywizacja mieszkańców poprzez imprezy integracyjne
1.5 Profilaktyka zdrowotna
Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna
2.3 Nadanie nowych funkcji obiektom użyteczności publicznej
Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych
3.1 Rozwój funkcji turystycznych
3.2 Rozwój funkcji kulturowych
3.4 Poszerzenie oferty czasu wolnego
3.5 Rozwój funkcji edukacyjnych i wychowawczych
Cel 1. Wspieranie spójności społecznej obszaru rewitalizacji
1.4 Aktywizacja mieszkańców poprzez imprezy integracyjne
Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna
2.1 Zachowanie dziedzictwa kulturowego
2.3 Nadanie nowych funkcji obiektom użyteczności publicznej
Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych
3.1 Rozwój funkcji turystycznych
3.2 Rozwój funkcji kulturowych
3.3 Rozwój usług wyższego rzędu, w tym sztuki
3.4 Poszerzenie oferty czasu wolnego
3.5 Rozwój funkcji edukacyjnych i wychowawczych
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Projekty dedykowane
dla podobszaru Sosnowice

Projekt 3 Budowa bazy
sportowo – rekreacyjnej w
Sosnowicach

Projekt 4 Ścieżka zdrowia utworzenie miejsca rekreacji
i sportu amatorskiego w
Sosnowicach

Projekt 5 Budowa stadniny
koni

Zgodność celów i kierunków działań
Cel 1. Wspieranie spójności społecznej obszaru rewitalizacji
1.5 Profilaktyka zdrowotna
Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna
2.3 Nadanie nowych funkcji obiektom użyteczności publicznej
Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych
3.4 Poszerzenie oferty czasu wolnego
3.5 Rozwój funkcji edukacyjnych i wychowawczych
Cel 1. Wspieranie spójności społecznej obszaru rewitalizacji
1.5 Profilaktyka zdrowotna
Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna
2.4 Poprawa dostępności transportowej
2.5 Rozbudowa infrastruktur ścieżek i tras rowerowych
2.6 Modernizacja przestrzeni publicznej
Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych
3.1 Rozwój funkcji turystycznych
3.4 Poszerzenie oferty czasu wolnego
3.5 Rozwój funkcji edukacyjnych i wychowawczych
Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna
2.1 Zachowanie dziedzictwa kulturowego
2.2 Rewitalizacja obiektów zdewastowanych
2.4 Poprawa dostępności transportowej
2.6 Modernizacja przestrzeni publicznej
Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych
3.1 Rozwój funkcji turystycznych
3.2 Rozwój funkcji kulturowych
3.3 Rozwój usług wyższego rzędu, w tym sztuki
3.4 Poszerzenie oferty czasu wolnego
3.5 Rozwój funkcji edukacyjnych i wychowawczych
Źródło: projekty zgłoszone w trakcie naboru projektów

Tabela 23 Zgodność celów i kierunków działań - obszar rewitalizacji i gmina Brzeźnica

Przedsięwzięcia
uzupełniające - wspólne
dla obszaru rewitalizacji
i gminy Brzeźnica

Projekt 1 Nowe możliwości –
nowe szanse

Projekt 2 Aktywny senior
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Zgodność celów i kierunków działań
Cel 1. Wspieranie spójności społecznej obszaru rewitalizacji
1.1 Ograniczanie bezrobocia – aktywizacja zawodowa
1.4 Aktywizacja mieszkańców poprzez imprezy integracyjne
Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna
2.3 Nadanie nowych funkcji obiektom użyteczności publicznej
Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych
3.3 Rozwój usług wyższego rzędu, w tym sztuki
3.5 Rozwój funkcji edukacyjnych i wychowawczych
Cel 1. Wspieranie spójności społecznej obszaru rewitalizacji
1.3 Rozwijanie polityki senioralnej, integracja międzypokoleniowa
1.4 Aktywizacja mieszkańców poprzez imprezy integracyjne
1.5 Profilaktyka zdrowotna
Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych
3.1 Rozwój funkcji turystycznych
3.2 Rozwój funkcji kulturowych
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Projekt 3 Ferie z Centrum
Kultury

Projekt 4 Cała Polska Biega –
Biegaj z Nami!

Projekt 5 Plener malarski Pod
Drabożem

Projekt 6 Uruchomienie
Galerii Dworcowej

Projekt 7 Przestrzenie sztuki

Projekt 8 Święto ZSP Szkoły
Podstawowej im. Jana
Kochanowskiego w Brzeźnicy

3.4 Poszerzenie oferty czasu wolnego
3.5 Rozwój funkcji edukacyjnych i wychowawczych
Cel 1. Wspieranie spójności społecznej obszaru rewitalizacji
1.4 Aktywizacja mieszkańców poprzez imprezy integracyjne
Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych
3.1 Rozwój funkcji turystycznych
3.2 Rozwój funkcji kulturowych
3.4 Poszerzenie oferty czasu wolnego
3.5 Rozwój funkcji edukacyjnych i wychowawczych
Cel 1. Wspieranie spójności społecznej obszaru rewitalizacji
1.4 Aktywizacja mieszkańców poprzez imprezy integracyjne
1.5 Profilaktyka zdrowotna
Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych
3.1 Rozwój funkcji turystycznych
3.2 Rozwój funkcji kulturowych
3.4 Poszerzenie oferty czasu wolnego
3.5 Rozwój funkcji edukacyjnych i wychowawczych
Cel 1. Wspieranie spójności społecznej obszaru rewitalizacji
1.3 Rozwijanie polityki senioralnej, integracja międzypokoleniowa
1.4 Aktywizacja mieszkańców poprzez imprezy integracyjne
Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych
3.1 Rozwój funkcji turystycznych
3.2 Rozwój funkcji kulturowych
3.3 Rozwój usług wyższego rzędu, w tym sztuki
3.4 Poszerzenie oferty czasu wolnego
3.5 Rozwój funkcji edukacyjnych i wychowawczych
Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna
2.1 Zachowanie dziedzictwa kulturowego
2.2 Rewitalizacja obiektów zdewastowanych
2.3 Nadanie nowych funkcji obiektom użyteczności publicznej
2.6 Modernizacja przestrzeni publicznej
Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych
3.1 Rozwój funkcji turystycznych
3.2 Rozwój funkcji kulturowych
3.3 Rozwój usług wyższego rzędu, w tym sztuki
3.5 Rozwój funkcji edukacyjnych i wychowawczych
Cel 1. Wspieranie spójności społecznej obszaru rewitalizacji
1.4 Aktywizacja mieszkańców poprzez imprezy integracyjne
Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna
2.3 Nadanie nowych funkcji obiektom użyteczności publicznej
Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych
3.1 Rozwój funkcji turystycznych
3.2 Rozwój funkcji kulturowych
3.3 Rozwój usług wyższego rzędu, w tym sztuki
3.4 Poszerzenie oferty czasu wolnego
3.5 Rozwój funkcji edukacyjnych i wychowawczych
Cel 1. Wspieranie spójności społecznej obszaru rewitalizacji
1.4 Aktywizacja mieszkańców poprzez imprezy integracyjne
Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych
3.1 Rozwój funkcji turystycznych
3.2 Rozwój funkcji kulturowych
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Projekt 9 Utworzenie
centrum transportu
komunikacji zbiorowej w
miejscowości Brzeźnica
poprzez renowację Dworca i
zagospodarowanie terenu.

Projekt 10 Budowa ścieżek
rowerowych wzdłuż kanału
Łączany - Skawina

Projekt 11 Poprawa
dostępności miejsc
przedszkolnych w gminie
Brzeźnica

Projekt 12 Żłobek w
Brzeźnicy

Projekt 13 Rewitalizacja
istniejącego Parku
przyległego do Pałacu w
Paszkówce

Projekt 14 Przebudowa
oświetlenia ulicznego na
terenie gminy Brzeźnica na
oprawy energooszczędne
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3.4 Poszerzenie oferty czasu wolnego
3.5 Rozwój funkcji edukacyjnych i wychowawczych
Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna
2.1 Zachowanie dziedzictwa kulturowego
2.2 Rewitalizacja obiektów zdewastowanych
2.3 Nadanie nowych funkcji obiektom użyteczności publicznej
2.4 Poprawa dostępności transportowej
2.5 Rozbudowa infrastruktur ścieżek i tras rowerowych
2.6 Modernizacja przestrzeni publicznej
Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych
3.1 Rozwój funkcji turystycznych
3.2 Rozwój funkcji kulturowych
Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna
2.1 Zachowanie dziedzictwa kulturowego
2.2 Rewitalizacja obiektów zdewastowanych
2.4 Poprawa dostępności transportowej
2.5 Rozbudowa infrastruktur ścieżek i tras rowerowych
Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych
3.1 Rozwój funkcji turystycznych
3.2 Rozwój funkcji kulturowych
3.4 Poszerzenie oferty czasu wolnego
3.5 Rozwój funkcji edukacyjnych i wychowawczych
Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna
2.3 Nadanie nowych funkcji obiektom użyteczności publicznej
Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych
3.3 Rozwój usług wyższego rzędu, w tym sztuki
3.5 Rozwój funkcji edukacyjnych i wychowawczych
Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna
2.2 Rewitalizacja obiektów zdewastowanych
2.3 Nadanie nowych funkcji obiektom użyteczności publicznej
Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych
3.3 Rozwój usług wyższego rzędu, w tym sztuki
3.4 Poszerzenie oferty czasu wolnego
3.5 Rozwój funkcji edukacyjnych i wychowawczych
Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna
2.1 Zachowanie dziedzictwa kulturowego
2.2 Rewitalizacja obiektów zdewastowanych
2.3 Nadanie nowych funkcji obiektom użyteczności publicznej
2.4 Poprawa dostępności transportowej
2.5 Rozbudowa infrastruktur ścieżek i tras rowerowych
2.6 Modernizacja przestrzeni publicznej
Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych
3.1 Rozwój funkcji turystycznych
3.2 Rozwój funkcji kulturowych
3.3 Rozwój usług wyższego rzędu, w tym sztuki
3.4 Poszerzenie oferty czasu wolnego
Cel 2. Integracja przestrzenno-funkcjonalna
2.3 Nadanie nowych funkcji obiektom użyteczności publicznej
2.4 Poprawa dostępności transportowej
2.6 Modernizacja przestrzeni publicznej
Cel 1. Wspieranie spójności społecznej obszaru rewitalizacji
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Projekt 15 Budowa budynku
wielofunkcyjnego w tym,
centrum medycznorehabilitacyjnego w
miejscowości Brzeźnica

1.5 Profilaktyka zdrowotna
Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze podobszarów problemowych
3.3 Rozwój usług wyższego rzędu, w tym sztuki
3.5 Rozwój funkcji edukacyjnych i wychowawczych
Źródło: projekty zgłoszone w trakcie naboru projektów

11.7 Mechanizmy integracji
Integrowanie działań zidentyfikowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji jest istotnym elementem
programu rewitalizacji, głównie z punktu widzenia osiągania zamierzonych celów. Integrowanie
poszczególnych przedsięwzięć polega na połączeniu m.in. działań koncepcyjnych, organizacyjnych
i finansowych.

Tym

samym

przedmiotowy

rozdział

stanowi

uzupełnienie

wykazanej

komplementarności. Głównym źródłem zbudowania trzech autonomicznych poziomów integracji
przedsięwzięć jest założenie, że każde z działań zwiększa swój własny potencjał czerpiąc z innych
i zarazem zwiększa ich potencjał oddziałując na nie. Tym samym mechanizmy integracji wzmacniają
sprzężenie zwrotne pomiędzy planowanymi przedsięwzięciami.
Kluczowymi mechanizmami integracji zaplanowanej w GPR interwencji będą następujące czynniki:
1. Integracja na poziomie celów – mechanizm integracji w tym obszarze został wdrożony
na poziomie opracowania dokumentu i będzie kontynuowany w okresie jego wdrażania. Etap
opracowania dokumentu uwzględniał będzie takie mechanizmy jak:
a. konsultacje wytyczonego obszaru zdegradowanego i wyznaczonego na jego podstawie
obszaru rewitalizacji – etap ten rozpoczął mechanizm integracji poprzez uruchomienie
procesu udziału mieszkańców i organizacji pozarządowych w tworzeniu GPR;
b. nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do GPR – otwarty nabór przedsięwzięć przełożył
się na stworzenie pola do weryfikacji przedsięwzięć z punktu widzenia ich
oddziaływania

na podobszary

rewitalizacji

i

zaplanowania

kompleksowej

i zintegrowanej interwencji.
Na etapie wdrażania mechanizmem integracji na poziomie celów będzie proces monitoringu –
weryfikacji osiąganych celów i formułowania zaleceń określających dalsze kroki wdrażania GPR.
2. Integracja

na

poziomie

partycypacji

społecznej

w

zarządzaniu

wdrażaniem

GPR

– mechanizm ten będzie realizowany poprzez:
a. powołanie Komitetu Rewitalizacyjnego – podstawową funkcją Komitetu będzie
ocenianie postępu wdrażania GPR z punktu widzenia integracji i komplementarności
podejmowanych działań przez podmioty zaangażowane w proces rewitalizacji;
b. współpracę ze środowiskiem seniorów oraz młodzieży w zakresie działań
rewitalizacyjnych podejmowanych dla osób starszych, młodzieży i dzieci;
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c. współpracę z przedstawicielami organizacji pozarządowych;
d. periodyczne spotkania z interesariuszami bazujące na metodzie wysłuchania
publicznego;
e. dodatkowym narzędziem integracji jest kontrola społeczna procesu realizowana dzięki
publikacji i opiniowaniu sprawozdań z monitoringu GPR.

3. Integracja na poziomie zarządzania wdrażaniem – mechanizm związany z ciągłą oceną postępu
wdrażania GPR, realizowany poprzez: monitoring i ewaluacje.
Monitoring oraz ewaluacja GPR zostały opisane w rozdziale 14. Na poziomie mechanizmów integracji
zostaną one wykorzystane dla prowadzenia procesu zarządzania, zgodnie z zaplanowanymi celami,
jednocześnie odnosząc się do mierzalnych wskaźników, co pozwoli na pomiar realizacji celów,
a tym samym ocenę integracji GPR.
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12. Indykatywne ramy finansowe
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne, uwzględnione w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Brzeźnica
na lata 2016 - 2022, obejmują zadania o charakterze głównym, jak i uzupełniającym, których realizacja
uzależniona została przede wszystkim od możliwości finansowych gminy oraz stopnia efektywności
pozyskiwania środków na realizację poszczególnych projektów. W tym kontekście przedmiotowy plan
finansowy ma charakter indykatywny i obejmuje wszystkie zidentyfikowane projekty.
W rozdziale 10.1 przedstawiono zaplanowane wydatki dla poszczególnych przedsięwzięć oraz wskazano
podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań i tym samym zapewniające ich
finansowanie. W związku z czym w przedmiotowym rozdziale zaprezentowano łączny budżet
zaplanowanych przedsięwzięć oraz zestawienie kosztów poszczególnych przedsięwzięć, dodatkowo
wskazując poziom wydatków dla poszczególnych rewitalizowanych podobszarów.
Łączna wartość przedsięwzięć zaplanowanych w ramach GPR zamyka się kwotą 37 418 288,06 zł,
z czego około 23 mln zł stanowi wartość przedsięwzięć planowanych do realizacji przez Gminę Brzeźnica
oraz podległe jej jednostki tj. szkołę podstawową w Sosnowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
czy Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy. Kolejnych około 14 mln zł przewidywanych jest na realizację
przedsięwzięć zgłaszanych przez prywatnych inwestorów, a około 329 tys. zł przez organizacje
pozarządowe.
Tabela 24 Wartość przedsięwzięć rewitalizacyjnych według podobszarów zbiorczo

Obszar interwencji

Suma

Przedsięwzięcia dla podobszaru Kossowa

1 828 000,00 zł

Przedsięwzięcia dla podobszaru Sosnowice

14 578 000,00 zł

Przedsięwzięcia wspólne dla obszaru rewitalizacji i gminy Brzeźnica

21 012 288,06 zł

Razem

37 418 288,06 zł

Źródło: opracowanie własne

Szczegółowe rozbicie interwencji z uwzględnieniem podziału na poszczególne przedsięwzięcia znajduje
się w poniższej tabeli. Poza ramowym okresem realizacji, szacunkowymi kosztami obejmuje ona również
potencjalne źródła finansowania.
Tabela 25 Indykatywne ramy finansowe przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Nazwa
przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Źródło finansowania

Przedsięwzięcia dedykowane dla podobszaru Kossowa
Projekt 1 Dzień
Seniora

2017-2022

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014 -2020, Środki własne podmiotów
aplikujących, środki prywatne, granty i dotacje

Szacunkowy
koszt
1 828 000,00 zł
45 000,00 zł
(6 cykli)
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Nazwa
przedsięwzięcia
Projekt 2 Piknik
Rodzinny z
Kocykiem i
Koszykiem

Okres
realizacji

Źródło finansowania

Szacunkowy
koszt

2017-2022

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014 -2020, Środki własne podmiotów
aplikujących, środki prywatne, granty i dotacje

18 000,00 zł
(6 cykli)

Projekt 3 Noce
Filmowe

2017-2022

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014 -2020, Środki własne podmiotów
aplikujących, środki prywatne, granty i dotacje

51 000,00 zł
(6 cykli)

Projekt 4
Świąteczne
spotkanie
mikołajkowe i
wspólne ubieranie
choinki

2017-2022

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014 -2020, Środki własne podmiotów
aplikujących, środki prywatne, granty i dotacje

30 000,00 zł
(6 cykli)

Projekt 5 Rajd
Rowerowy

2017-2022

Projekt 6 Turniej
Piłki Siatkowej

2017-2022

Projekt 7
Zagospodarowanie
dworskiego parku
w Kossowej na cele
rekreacyjne,
turystyczne i
edukacyjne

Projekt 8
Rewitalizacja wsi
Kossowa

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014 -2020, Środki własne podmiotów
aplikujących, środki prywatne, granty i dotacje
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014 -2020, Środki własne podmiotów
aplikujących, środki prywatne, granty i dotacje
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48 000,00 zł
(6 cykli)

2017-2022

Środki RPO WM na lata 2014-2020 w ramach 11.
osi priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej, krajowe fundusze europejskie (np. PO
WER, PO IŚ, PO PC), Pozostałe środki dotacyjne,
Środki własne Gminy

1 500 000,00 zł

2017-2022

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego na lata 2014 - 2020,
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014 -2020, Program Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014 -2020, Środki własne
podmiotów aplikujących, środki prywatne, granty i
dotacje

100 000,00 zł

Przedsięwzięcia dedykowane dla podobszaru Sosnowice
Projekt 1 Rodzinny
festyn/piknik
integracyjny w
Sosnowicach
Projekt 2 „Szkoła
na ludowo”koncert Orkiestr
Dątych i Zespołów
pieśni i tańca w
Sosnowicach
Projekt 3 Budowa
bazy sportowo –
rekreacyjnej w
Sosnowicach
Projekt 4 Ścieżka
zdrowia w
Sosnowicach

36 000,00 zł
(6 cykli)

14 578 000,00 zł

2017-2022

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014 -2020, Środki własne podmiotów
aplikujących, środki prywatne, granty i dotacje

30 000,00 zł
(6 cykli)

2017-2022

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014 -2020, Środki własne podmiotów
aplikujących, środki prywatne, granty i dotacje

60 000,00 zł
(6 cykli)

2017-2022

2017-2022

RPO WM 2014-2020, krajowe fundusze
europejskie (np. PO WER, PO IŚ, PO PC), Środki
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Pozostałe
środki dotacyjne, Środki własne Gminy
Środki RPO WM na lata 2014-2020 w ramach 11.
osi priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej, krajowe fundusze europejskie (np. PO

2 088 000,00 zł

400 000,00 zł
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Nazwa
przedsięwzięcia

Projekt 5 Budowa
stadniny koni

Okres
realizacji

2017-2022

Źródło finansowania
WER, PO IŚ, PO PC), Pozostałe środki dotacyjne,
Środki własne Gminy
RPO WM 2014-2020, krajowe fundusze
europejskie (np. PO WER, PO IŚ, PO PC), Pozostałe
środki dotacyjne, Środki własne inwestora

Przedsięwzięcia uzupełniające - wspólne dla obszaru rewitalizacji i gminy Brzeźnica
Projekt 1 Nowe
możliwości – nowe
szanse

2017-2022

Projekt 2 Aktywny
senior

2017-2022

Projekt 3 Ferie z
Centrum Kultury

2017-2022

Projekt 4 Cała
Polska Biega –
Biegaj z Nami!
Projekt 5 Plener
malarski Pod
Drabożem
Projekt 6
Uruchomienie
Galerii Dworcowej
Projekt 7
Przestrzenie sztuki
Projekt 8 Święto
ZSP Szkoły
Podstawowej im.
Jana
Kochanowskiego w
Brzeźnicy
Projekt 9
Utworzenie
centrum
transportu
komunikacji
zbiorowej w
miejscowości
Brzeźnica poprzez
renowację Dworca
i
zagospodarowanie
terenu.
Projekt 10 Budowa
ścieżek
rowerowych
wzdłuż kanału
Łączany - Skawina

2017-2022

2017-2022

2017-2019

2017-2022

RPO WM 2014-2020, krajowe fundusze
europejskie, Środki Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich, Pozostałe środki dotacyjne, Środki
własne Gminy
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014 -2020, Środki własne podmiotów
aplikujących, środki prywatne, granty i dotacje
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014 -2020, Środki własne podmiotów
aplikujących, środki prywatne, granty i dotacje
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014 -2020, Środki własne podmiotów
aplikujących, środki prywatne, granty i dotacje
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014 -2020, Środki własne podmiotów
aplikujących, środki prywatne, granty i dotacje
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014 -2020, Środki własne podmiotów
aplikujących, środki prywatne, granty i dotacje
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014 -2020, Środki własne podmiotów
aplikujących, środki prywatne, granty i dotacje

Szacunkowy
koszt

12 000 000,00 zł
21 012 288,06 zł

1 000 000,00 zł

42 000,00 zł
(6 cykli)
24 000,00 zł
(6 cykli)
18 000,00 zł
(6 cykli)
72 000,00 zł
(6 cykli)
3 000,00 zł
18 000,00 zł
(6 cykli)

2017-2022

Środki własne realizatora, dotacje Urzędu Gminy
Brzeźnica, dotacje prywatnych sponsorów

1 000,00 zł
(6 cykli)

2017-2022

Środki RPO WM na lata 2014-2020 w ramach 11.
osi priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej, Oś. 7 Infrastruktura transportowa,
Działanie 7.2, Transport kolejowy, Oś.4 Regionalna
polityka energetyczna, Działanie 4.5,
Niskoemisyjny transport miejski, krajowe fundusze
europejskie (np. PO WER, PO IŚ, PO PC), Pozostałe
środki dotacyjne, Środki własne Gminy

3 154 288,06 zł

2017-2022

RPO WM 2014-2020, krajowe fundusze
europejskie (np. PO WER, PO IŚ, PO PC), Środki
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Pozostałe
środki dotacyjne, Środki własne Gminy

4 000 000,00 zł
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Nazwa
przedsięwzięcia
Projekt 11 Poprawa
dostępności miejsc
przedszkolnych w
gminie Brzeźnica
Projekt 12 Żłobek
w Brzeźnicy
Projekt 13
Rewitalizacja
istniejącego Parku
przyległego do
Pałacu w
Paszkówce
Projekt 14
Przebudowa
oświetlenia
ulicznego na
terenie gminy
Brzeźnica na
oprawy
energooszczędne
Projekt 15 Budowa
budynku
wielofunkcyjnego
w tym, centrum
medycznorehabilitacyjnego w
miejscowości
Brzeźnica

Okres
realizacji
2017-2022

2017-2022

RPO WM 2014-2020, krajowe fundusze
europejskie (np. PO WER, PO IŚ, PO PC), Środki
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Pozostałe
środki dotacyjne, Środki własne Gminy
RPO WM 2014-2020, krajowe fundusze
europejskie (np. PO WER, PO IŚ, PO PC), Środki
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Pozostałe
środki dotacyjne, Środki własne Gminy

Szacunkowy
koszt
380 000,00 zł

300 000,00 zł

2017-2022

RPO WM 2014-2020, krajowe fundusze
europejskie (np. PO WER, PO IŚ, PO PC), Środki
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Pozostałe
środki dotacyjne, Środki własne inwestora

2 000 000,00 zł

2017-2022

RPO WM 2014-2020, krajowe fundusze
europejskie (np. PO WER, PO IŚ, PO PC), Środki
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Pozostałe
środki dotacyjne, Środki własne Gminy

2 000 000,00 zł

2017-2022

RPO WM 2014-2020, krajowe fundusze
europejskie (np. PO WER, PO IŚ, PO PC), Środki
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Pozostałe
środki dotacyjne, Środki własne Gminy

8 000 000,00 zł

Źródło: opracowanie własne
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13. Opis struktury zarządzania
Za wdrażanie i monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022
odpowiadać będzie Wójt Gminy Brzeźnica we współpracy z:
1. Radą Gminy Brzeźnica;
2. Urzędem Gminy Brzeźnica;
3. Komitetem ds. Rewitalizacji;
4. Jednostkami organizacyjnymi gminy: jednostkami budżetowymi, samorządowymi instytucjami
kultury i spółkami gminnymi (w szczególności z Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy,
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej);
5. Sołtysami i Radami Sołeckimi.
Zaprezentowany poniżej system zarządzania zapewni sprawne wykorzystanie GPR jako programu
pozwalającego na koordynację procesu rewitalizacji, jednocześnie zapewniając wysoki poziom
partycypacji społecznej w procesie jego wdrażania, monitorowania i ewaluacji.
Grafika 21 Struktura zarządzania GPR

Gminny Program Rewitalizacji
Gminy Brzeźnica na lata 2016 - 2022

System wdrażania
i monitorowania
Gminnego Programu Rewitalizacji

Opis struktury
zarządzania GPR z
uwzględnieniem
Urzędu Gminy,
partnerów itd.

System oceny
i ewaluacji GPR

Proces
upowszechniania GPR
i inicjowanie
współpracy
międzyokresowej

Źródło: opracowanie własne
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13.1 Opis struktury zarządzania
Realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022 powierza się Wójtowi
Gminy poprzez Urząd Gminy Brzeźnica, w szczególności – Referat Infrastruktury i Zamówień
Publicznych, jako operatora procesu rewitalizacji.
Zarządzanie GPR będzie odbywać się zatem w ramach istniejących struktur Urzędu Gminy,
przez co nie przewiduje się dodatkowych kosztów na zarządzanie programem. Ponadto kluczowymi
z punktu widzenia wdrażania przedsięwzięć wskazanych w GPR będą jednostki organizacyjne gminy
takie jak: Centrum Kultury i Promocji Gminy Brzeźnica oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wszystkie przedsięwzięcia rewitalizacyjne gminy będą realizowane zgodnie z uchwaloną przez Radę
Gminy Brzeźnica Wieloletnią Prognozą Finansową oraz poszczególnymi budżetami rocznymi. Spójność
niniejszego programu z WPF zapewnić ma efektywną realizację zaplanowanych, zhierarchizowanych
i ujętych ww. planie przedsięwzięć.
Celem sprawnego zarządzania większymi zadaniami inwestycyjnymi, Wójt Gminy może powoływać
zespoły zadaniowe, w skład których będą wchodzić przedstawiciele poszczególnych komórek
odpowiedzialnych za cząstkowe funkcje zarządzania przedsięwzięciem.
Ideą powołania ww. zespołów jest właściwe przygotowanie przedsięwzięcia od strony technicznej
i sprawne zarządzanie jego realizacją począwszy od przygotowania specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, poprzez przeprowadzenie postępowania przetargowego, realizację, kontrolę i nadzór nad
robotami, zarządzania przepływem dofinansowania, sprawozdawczość i monitoring oraz ostateczne
rozliczenie otrzymanej pomocy.
Realizacja zadań ujętych w GPR, przedstawionych przez jednostkę zewnętrzną należy w całości do
wnioskodawcy przedsięwzięcia.
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14. System monitoringu i ewaluacji
14.1 System monitoringu
System monitorowania realizacji jest procesem ciągłym, mającym na celu dokonanie analizy stanu
zaawansowania wdrażania Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022. Będzie
on realizowany w formie monitoringu przeprowadzanego w całym okresie wdrażania programu,
a dotyczyć będzie wszystkich zaangażowanych podmiotów prywatnych i publicznych .
Przyjęte rozwiązanie pozwoli na realizację zadań związanych z monitoringiem w sposób zgodny
z regulacjami prawnymi, jednocześnie nie powodując znaczącego obciążenia kosztami prowadzenia
tych prac. Ważnym czynnikiem przemawiającym za przyjęciem prezentowanej metodologii monitoringu
było ograniczanie obciążenia biurokratycznego dla podmiotów zewnętrznych względem Urzędu Gminy.
W związku z powyższym, monitoring będzie polegał na utrzymywaniu stałego kontaktu z podmiotami
realizującymi przedsięwzięcia rewitalizacyjne poprzez przeznaczony do tego celu adres poczty
elektronicznej. Służyć on będzie do prowadzenia korespondencji z zaangażowanymi podmiotami
w zakresie przesyłania do operatora informacji o postępie realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
W cyklu rocznym, operator wyśle do wszystkich zaangażowanych podmiotów prośbę o przesłanie takich
informacji. Dane te będą zbierane i agregowane przez operatora. Umożliwi to reagowanie na trudności
związane z wdrażaniem, jak również prezentację informacji Komitetowi Rewitalizacyjnemu w zakresie
postępu prowadzonych prac.
Tak zaplanowany monitoring pozwoli na utrzymanie systematycznego kontaktu ze wszystkim
zaangażowanymi podmiotami, jednocześnie pozwalając na właściwe przygotowanie ewaluacji.
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14.2 Ewaluacja
Ewaluacja okresowa GPR będzie realizowana w cyklach trzyletnich. Obejmować będzie całość działań
zaplanowanych do realizacji w ramach GPR, w tym pośrednią ocenę osiągniecia wskaźników
przypisanych poszczególnym celom. Poniżej zaprezentowano strukturę uprawnień i odpowiedzialności
w ramach ewaluacji.
Tabela 26 Organizacja procesu ewaluacji

Stanowisko

Uprawnienie

Odpowiedzialność

Wójt Gminy

Wskazanie terminów
i sposobów wykonania zadań,
zatwierdzenie raportu
z ewaluacji okresowej

Za zrealizowanie zadań przewidzianych
na dany rok budżetowy, terminowe
przekazanie raportu z ewaluacji
okresowej Komitetowi
Rewitalizacyjnemu i Radzie Gminy

Komitet Rewitalizacyjny

Opiniowanie raportu z ewaluacji
okresowej

Formułowanie zaleceń i opinii
dotyczących wdrażania GPR

Sprawdzenie raportu

Rzetelność raportu, terminowe
przekazanie raportu
do zatwierdzenia Wójtowi Gminy
i do opiniowania Komitetowi
Rewitalizacyjnemu

Sekretarz

Pracownicy Referatu Infrastruktury
i Zamówień Publicznych

Podmioty prywatne i publicznie (inne
niż jednostki gminne)

1. Sprawdzenie poprawności
wypełnienia kart, sporządzenie raportu
zbiorczego z realizacji zadań ujętych w
GPR
2. Przeprowadzenie ankietyzacji
podmiotów prywatnych
i publicznych (innych niż jednostki
gminne) zaangażowanych we
wdrażanie GPR
3. Realizacja zadań ujętych w GPR,
sporządzenie sprawozdania z realizacji
tych zadań i przygotowanie ankiety
ewaluacyjnej
Realizacja zadań ujętych w GPR,
wypełnienie ankiet dostarczonych
przez Pracownika Referatu
Infrastruktury
i Zamówień Publicznych

Skompletowanie kart zadań,
skompletowanie ankiet, przygotowanie
raportu zbiorczego na podstawie
informacji zawartych w kartach zadań,
weryfikacja wskaźników realizacji GPR
Efektywne (sprawne
i skuteczne) wykonanie zadań,
terminowe przekazanie kart zadań
i ankiety do Referatu Infrastruktury
i Zamówień Publicznych
Efektywne (sprawne
i skuteczne) wykonanie zadań,
terminowe przekazanie ankiet
do Referatu Infrastruktury
i Zamówień Publicznych

Źródło: opracowanie własne

W ramach ewaluacji okresowej przeprowadzane będą następujące czynności:
1. Kierownik wydziału merytorycznego lub kierownik jednostki organizacyjnej, odpowiedzialny
za realizację danego zadania zapisanego w GPR, sporządza sprawozdanie z realizacji w formie
karty zadań i ankiety ewaluacyjnej tego zadania, uwzględniające w szczególności poziom
osiągnięcia zakładanych wskaźników realizacji przedsięwzięcia oraz jego oddziaływanie
na mieszkańców obszaru rewitalizacji.
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2. Wypełnioną kartę zadania i ankietę ewaluacyjną za ubiegły rok naczelnik wydziału
merytorycznego lub kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje do Referatu Infrastruktury
i Zamówień Publicznych do dnia 31 maja w cyklu trzyletnim.
3. Pracownicy Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych przeprowadza badanie przy
pomocy ankiety ewaluacyjnej wśród podmiotów prywatnych i publicznych (innych niż jednostki
gminne). Badanie służy ocenie poziomu osiągniecia zakładanych wskaźników realizacji
przedsięwzięcia oraz jego oddziaływanie na mieszkańców obszaru rewitalizacji.
4. Pracownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych sprawdza wypełnione karty zadań
i ankiety ewaluacyjne pod względem kompletności informacji i w przypadku stwierdzenia
uchybień, odsyła ją do właściwego naczelnika wydziału lub kierownika jednostki organizacyjnej
w celu naniesienia poprawek. Poprawnie wypełnione ankiety ewaluacyjne zostają
skompletowane i poddane analizie.
5. Pracownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych na podstawie informacji zawartych
w kartach zadań i ankietach ewaluacyjnych przygotowuje zbiorczy raport, który do dnia
30 czerwca w cyklu trzyletnim przekazuje za pośrednictwem Kierownika Referatu Infrastruktury
i Zamówień Publicznych Wójtowi Gminy Brzeźnica.
6. Wójt Gminy Brzeźnica zatwierdza raport i przekazuje go Komitetowi Rewitalizacyjnemu do dnia
31 lipca w cyklu trzyletnim. Raport będzie stanowił podstawę sformułowania zaleceń na kolejne
lata wdrażania GPR.
7. Komitet Rewitalizacyjny opiniuje raport i przekazuje swoje uwagi i zalecenie Wójtowi Gminy
do 30 września.
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14.3 Harmonogram realizacji
W poniższej tabeli zaprezentowano ramowy harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Brzeźnica na lata 2016 – 2022.
Tabela 27 Harmonogram realizacji GPR

Wyszczególnienie

Okres realizacji

Uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeźnica
na lata 2016 – 2022

2017 r.

Powołanie i rozpoczęcie prac przez Komitet Rewitalizacyjny
(w ciągu 3 miesięcy od uchwalenia GPR)

2017 r.

Wprowadzenie zaplanowanych inwestycji do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica
Posiedzenia Komitetu Rewitalizacyjnego

Niezwłocznie po uchwaleniu GPR Gminy
Brzeźnica na lata 2017 – 2022
Od 2017 do 2022
(przynajmniej jedno posiedzenie w ciągu
roku)

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w ramach GPR
Monitoring
Ewaluacja okresowa

Od 2017 do 2022
Od 2017 r. do 2022 r.
(realizowany systematycznie w okresie
wdrażania GPR)
Od 2017 r. do 2022 r.
(realizowany w okresach trzyletnich)

Komunikacja społeczna GPR

Od 2017 r. do 2022 r.

Źródło: opracowanie własne

14.4 Koszty zarządzania
W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016 – 2022, funkcję operatora
procesu rewitalizacji będzie pełnił Urząd Gminy Brzeźnica. Całość procesu wdrażania, monitoringu
i ewaluacji będzie realizowana przez pracowników Urzędu Gminy w ramach obowiązków służbowych,
w związku z tym nie przewiduje się ponoszenia dodatkowych kosztów w związku z obsługą procesu.
Komitet Rewitalizacyjny powołany przez Wójta Gminy Brzeźnica, jako ciało doradcze, funkcjonować
będzie w oparciu o przedstawicieli Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, jak również
wyłonionych przedstawicieli podmiotów publicznych i prywatnych. Praca w ramach Komitetu
Rewitalizacyjnego będzie miała charakter społeczny, nieodpłatny.
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14.5 Wskaźniki realizacji
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022 wymaga usystematyzowanego
monitoringu i jednym z podstawowych narzędzi służących do śledzenia postępu realizacji GPR
są wskaźniki realizacji. Dostarczają one informacji dotyczących wskaźników rezultatu, a więc efektów
realizacji przedsięwzięć wyszczególnionych w dokumencie. Podkreślić należy, iż wybór wskaźników
skupiony jest na ocenie osiągnięcia poszczególnych celów rewitalizacji wskazanych w części
planistycznej, a nie produktów poszczególnych przedsięwzięć. Wynika to z postrzegania interwencji
w ramach rewitalizacji, jako procesu całościowego, który nie jest prostą sumą realizowanych
przedsięwzięć, a ma na celu osiągnięcie zmiany we wskazanych podobszarach poddanych rewitalizacji.
Tabela 28 Zestawienie wskaźników monitoringu i ewaluacji Progrmu

Cel

Wskaźnik

Wartość
wskaźnika

Źródło danych

Wartość docelowa
wskaźnika

CEL 1. WSPIERANIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ OBSZARU REWITALIZACJI
Zmniejszenie liczby osób i rodzin zamieszkujących
na obszarze rewitalizacji, korzystających ze
świadczeń opieki społecznej oferowanych przez
GOPS
(Zasięg korzystania z pomocy społecznej to udział
osób w gospodarstwach domowych korzystających
z pomocy społecznej w ludności ogółem)

13,5 osoby na 100
mieszkańców

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

11 osób na 100
mieszkańców

Wzrost liczby organizacji pozarządowych
funkcjonujących na obszarze rewitalizacji

4

Urząd Gminy
Brzeźnica

5

CEL 2. INTEGRACJA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA
Zwiększenie liczby uczestników imprez i wydarzeń
kulturalnych na obszarze rewitalizacji

300/rok

Urząd Gminy
Brzeźnica

330/rok

Zwiększenie poziomu czytelnictwa na obszarze
rewitalizacji (liczba wydanych kart bibliotecznych)

35 szt.

Urząd Gminy
Brzeźnica

40 szt.

CEL 3. OŻYWIENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE PODOBSZARÓW PROBLEMOWYCH
Wskaźnik aktywności gospodarczej
(zarejestrowana działalność gospodarcza
na 100 mieszkańców)

7

Urząd Gminy
Brzeźnica

8

Zmniejszenie wskaźnika osób bezrobotnych na
obszarze rewitalizacji

4,5 osoby na 100
mieszańców

Powiatowy Urząd
Pracy w
Wadowicach

4 osoby na 100
mieszańców

Źródło: opracowanie własne
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15. Uspołecznienie dokumentu i proces partycypacji społecznej
15.1 Uspołecznienie opracowania GPR
W związku z pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji w ramach partycypacji społecznej Urząd
Gminy w Brzeźnicy organizował konsultacje społeczne na każdym etapie tworzenia dokumentu. Oznacza
to, że dokument na każdym etapie jego tworzenia został przedyskutowany i skonsultowany
z poszczególnymi stronami biorącymi udział w procesie odnowy. Do głównych grup uczestniczących
w procesie tworzenia dokumentu należą:


Mieszkańcy Gminy Brzeźnica,



Władze samorządowe i urzędnicy UG w Brzeźnicy,



Pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych,



Przedstawiciele organizacji społecznych,



Przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców.

W ramach tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022
wykorzystano następujące mechanizmy partycypacyjne:
1. Delimitacja obszaru została poddana konsultacjom społecznym za pomocą ankiety. Badanie
przeprowadzone

zostało

za

pomocą

zestandaryzowanego

arkusza

ankiety,

który

dystrybuowany był wśród mieszkańców poprzez stronę internetową gminy Brzeźnica (link do
ankiety: http://www.deltapartner.pl/webroot/ankiety/brzeznica/) oraz w formie ankiety
papierowej przekazywanej mieszkańcom gminy w trakcie spotkań konsultacyjnych. Celem
ankiety było zgromadzenie informacji na temat potrzeb rewitalizacyjnych gminy, wskazanie
obszarów które w pierwszej kolejności powinny zostać poddane procesowi rewitalizacji oraz
zebranie informacji i opinii o występujących w gminie problemach. Badanie ankietowe
realizowane było w terminie od 8 do 22 lipca 2016 r. W trakcie trwania ankietyzacji
zgromadzono łącznie 119 ankiet. Wyniki zostały zaprezentowane w rozdziale 6.
W kolejnych etapach prac nad GPR oraz procesem upowszechniania prac nad dokumentem,
wyniki ankiety były omawiane z uczestnikami warsztatów strategicznych oraz spacerów
studyjnych. Działanie to miało na celu poszerzenie diagnozy przeprowadzonej metodami
ilościowymi oraz zrozumienie lokalnego kontekstu wyników zrealizowanych badań.
2. Wyniki badań i konsultacji realizowanych za pomocą ankiety, uzupełnione o wyniki analizy
wskaźnikowej i wyniki prowadzonych konsultacji z interesariuszami procesu, pozwoliły na
wyłonienie 3 miejscowości (Brzeźnica, Kossowa, Sosnowice) zlokalizowanych na terenie gminy,
odznaczających się najwyższymi wskaźnikami degradacji społecznej oraz występowaniem
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i kumulowaniem się negatywnych zjawisk przestrzennych, funkcjonalnych, gospodarczych,
technicznych i środowiskowych. Jednakże w toku prac nad delimitacją obszaru zdegradowanego
oraz wyznaczaniem granic obszaru rewitalizacji, podjęto decyzję o znaczącym ograniczeniu
terytorialnym obszaru rewitalizacji i włączeniem w jego zakres wyłącznie terenów wchodzących
w skład dwóch miejscowości: Kossowa i Sosnowice. Jednocześnie ze względu na specyfikę
gminy, decyzja o wyłączeniu obszaru sołectwa Brzeźnica (będącego jednocześnie stolicą gminy),
z obszaru rewitalizacji (mimo wysokich wskaźników degradacji społecznej, technicznej,
funkcjonalnej i środowiskowej), wynikała z dwóch głównych powodów: po pierwsze funkcji jaką
pełni sołectwo Brzeźnica w gminie oraz wynikających z tego faktu planów naprawy
zaplanowanych do realizacji w ramach innych dokumentów planistycznych, a także obawy
o możliwość poniesienia negatywnych skutków finansowych przez mieszkańców sołectwa,
w wyniku uwzględnienia miejscowości w zakresie obszaru rewitalizacji (dotyczy to
ewentualnych skutków uchwalenia GPR związanych z koniecznością podniesienia podatków od
gruntów wynikających z zapisów ustawy o rewitalizacji). W wyniku przyjęcia wymienionych
założeń oraz w celu minimalizacji zagrożeń negatywnymi skutkami finansowymi, jakie mogliby
ponieść mieszkańcy obszaru rewitalizacji, zdecydowano o konieczności ograniczenia obszaru
rewitalizacji wyłącznie do tych obszarów miejscowości, które cechują się najwyższą
koncentracją

negatywnych

zjawisk,

posiadają

potencjał/możliwość

przeprowadzenia

interwencji w ramach GPR oraz nie pociągną za sobą negatywnych skutków finansowych dla
mieszkańców. Wobec powyższego obszar rewitalizacji w gminie Brzeźnica ograniczony został
dwóch niewielkich podobszarów tj. podobszaru Kossowa i podobszaru Sosnowice. Podobszary
te łącznie zajmujące powierzchnię 15,2725 ha, który stanowi około 0,0023% całkowitej
powierzchni gminy Brzeźnica. Liczba ludności wytypowanych podobszarów to 177 osób, czyli
około 0,017% ogółu mieszkańców gminy. Decyzja ta poparta została konsultacjami społecznymi
oraz szczegółową diagnozą podobszarów, której wyniki potwierdzają, iż na ich terenie kumulują
się w sposób znaczący problemy zdiagnozowane na terenach obu miejscowości.
3. Wyniki prac zawartych w powyższym punkcie, w formie opracowanej diagnozy obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z propozycją stosownej uchwały poddane zostały
otwartym konsultacjom społecznym w okresie od 09 stycznia 2017 roku do 07 lutego 2017 r.
w formie

konsultacji

internetowych

(ankieta

http://deltapartner.pl/konsultacje_brzeznica/

z

możliwością

zgłaszania

uwag:

oraz adres e-mail do zgłaszania uwag

elektronicznych konsultacje.brzeznica@deltapartner.org.pl) oraz spotkań i warsztatów
konsultacyjnych.
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4. W ramach konsultacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, odbyły się 3 spotkania
w których uczestniczyło 65 osób. Spotkania realizowane były w dniach 23 i 24 stycznia
w salach Urzędu Gminy Brzeźnica. Wśród uczestników spotkań konsultacyjnych znaleźli się
przedstawiciele mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedstawiciele władz lokalnych –
radni i sołtysi oraz pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych. W trakcie prowadzonych
spotkań nie zgłaszano uwag do wypracowanej w poprzednim okresie koncepcji obszaru
rewitalizacji.
5. Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wypełnione formularze przedsięwzięć można było
składać w wersji papierowej lub elektronicznej w okresie od 09 stycznia do 07 lutego 2017 r.
Kwestionariusz w wersji elektronicznej był dostępny na stronie internetowej Gminy Brzeźnica
oraz w wersji papierowej w trakcie prowadzonych spotkań konsultacyjnych. W ramach
prowadzonego naboru spłynęło 26 koncepcji przedsięwzięć, zgłaszanych przez przedstawicieli
organizacji pozarządowych, prywatnych inwestorów oraz Urząd Gminy i podległe mu jednostki.
6. W okresie od 13.03.2017 r. do 11.04.2017 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne
projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na
lata 2016-2022. Konsultacje prowadzono w następujących formach: zbierania uwag z
wykorzystaniem Formularza elektronicznego umieszczonego na stronie podmiotowej Gminy
Brzeźnica w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne”, na stronie
internetowej Brzeźnica www.brzeznica.pl w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji” który
należało przesłać na adres inwestycje@brzeznica.pl lub złożyć na Dziennik Podawczy Urzędu
Gminy Brzeźnica przy ul. Krakowskiej 109. Formularz elektroniczny stanowił Załącznik do
Zarządzenia konsultacji; zbierania uwag i opinii w formie Ankiety elektronicznej uzupełnianej
online dostępnej na stronie internetowej Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl, zakładka „Gminny
Program Rewitalizacji”; warsztatów i zbieraniu ustnych uwag. W ramach konsultacji społecznych
GPR zrealizowano 3 warsztaty/spotkania konsultacyjne przeprowadzone w dniach 5 i 11
kwietnia 2017 r. Udział w warsztatach wzięło 35 osób, w tym mieszkańcy gminy Brzeźnica,
przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele władz lokalnych – radni i sołtysi
oraz pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych. W trakcie prowadzonych spotkań
wpłynęły 2 kolejne wnioski dotyczące nowych inwestycji związanych z realizacją GPR. Oba
wnioski zostały uwzględnione w dokumencie. Spłynęła także uwaga z prośbą o ujęcie w GPR
stawów rybnych, jednakże zakres zgłaszanej uwagi wykraczał poza działania związane z
rewitalizacją.
Dodatkowo, obok opisanych wyżej przeprowadzonych konsultacji społecznych, pracownicy Urzędu
Gminy w Brzeźnicy na bieżąco udzielali wszelkich informacji dotyczących procesu rewitalizacji i

142

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022

opracowywania GPR. Mieszkańcy i interesariusze mogli również na bieżąco zgłaszać swoje zapytania
lub opinie do trwających prac oraz projektu GPR.

15.2 Uspołecznienie wdrażania GPR
Podstawowym celem działań związanych z uspołecznieniem Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Brzeźnica na lata 2016 – 2022 jest dotarcie do jak najszerszej grupy beneficjentów
i interesariuszy. Proces partycypacji społeczności lokalnej w realizacji GPR odbywać się będzie:
1. Pośrednio – poprzez informowanie przy wykorzystaniu strony internetowej Urzędu Gminy,
w publikacjach i broszurach promocyjnych i informacyjnych, lokalnej prasie;
2. Bezpośrednio – podczas spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami lokalnych środowisk,
organizacjami pozarządowymi.
Interesariuszami, w stosunku do których prowadzona będzie polityka komunikacji i informacji będą:
mieszkańcy gminy, mieszkańcy obszaru rewitalizacji (w tym także poszczególne grupy społeczne,
takie jak młodzież, seniorzy, osoby niepełnosprawne itp.), lokalni przedsiębiorcy, organizacje
pozarządowe, związki wyznaniowe itp.
W ramach rozpowszechniania informacji o Gminnym Programie Rewitalizacji podejmowane będą
w szczególności takie działania jak:
•

umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy – Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022;

•

publikowanie informacji na stronie internetowej Urzędu o nowo realizowanych zadaniach
w ramach GPR;

•

współpraca z prasą lokalną mająca na celu informowanie opinii publicznej o przebiegu
realizacji i wnioskach z monitorowania GPR.

Wykorzystanie i wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym
i organizacjami pozarządowymi poprzez:
•

przygotowywanie rocznej informacji o bieżącym przebiegu wdrażania Gminnego Programu
Rewitalizacji;

•

opracowanie i realizacja ankiety internetowej skierowanej do mieszkańców i innych
interesariuszy dotyczącej oceny Gminnego Programu Rewitalizacji dotyczącej oceny
prowadzonego procesu oraz możliwości zgłaszania nowych potrzeb rewitalizacyjnych
wynikających ze zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej;
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•

powołanie Komitetu Rewitalizacji składającego się z przedstawicieli różnych grup
interesariuszy rewitalizacji (w terminie do 3 miesięcy od uchwalenia Gminnego Programu
Rewitalizacji) którego rolą będzie doradzanie i opiniowanie realizowanych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych;

•

organizację co najmniej jednego w roku otwartego spotkania konsultacyjnego, w trakcie
którego mieszkańcy oraz przedstawiciele instytucji lokalnych będą mogli uzyskać informacje
na temat aktualnego zaawansowania prac nad wdrożeniem procesu rewitalizacji oraz
zgłosić uwagi dot. prowadzonych prac;

•

organizację warsztatów z przedstawicielami potencjalnych interesariuszy głównych
projektów rewitalizacyjnych, których celem będzie dookreślenie koncepcji projektów, ich
dostosowanie do aktualnych potrzeb oraz przygotowanie koncepcji włączających
społeczność lokalną w prowadzone działania rewitalizacyjne.

Proponowane działania mające na celu wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem

publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi mogą zostać rozszerzone i dostosowane
do zgłaszanych przez przedstawicieli ww. podmiotów potrzeb.

144

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022

16. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016 – 2022 nie przewiduje wprowadzenia zmian
w uchwałach obowiązujących w gminie Brzeźnica.

17. Zmiany w zakresie planowania i zagospodarowania
przestrzennego
17.1 Specjalna Strefa Rewitalizacji
W Gminnym Program Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016 – 2022

nie przewiduje się

ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9
października 2015 roku.

17.2 Zmiany w dokumentach planowania i zagospodarowania przestrzennego
17.2.1 Niezbędne

zmiany

w

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016 – 2022 nie przewiduje wprowadzenia zmian
w projekcie Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Brzeźnica.

17.2.1 Niezbędne zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016 – 2022 nie przewiduje wprowadzenia zmian
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Brzeźnica.
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18. Załączniki graficzne – rozmieszczenie przedsięwzięć na planie
gminy
W przedmiotowym rozdziale przedstawione zostały mapy obszarów na terenie których planowana jest
realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z zaznaczeniem miejsc realizacji działań i ich
oddziaływania.
Grafika 22 Inwestycje rewitalizacyjne - obszar Kossowa

Źródło: opracowanie własne
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Grafika 23 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne - obszar Sosnowice

Źródło: opracowanie własne

147

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022
Grafika 24 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne - miejscowość Brzeźnica

Źródło: opracowanie własne
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Grafika 25 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne - miejscowość Paszkówka

Źródło: opracowanie własne
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