UCHWAŁA NR IV/19/2018
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do roku
2023
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
2018 poz. 994), w związku z art. 23 ust. 1 oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1398)Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się zaktualizowany Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do roku 2023 stanowiący
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§ 2.
Uchyla się Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do roku 2023 przyjęty Uchwałą Nr
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§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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1

Wstęp

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. (Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 1, Dz.
U. z 2015 r. poz. 1777).
Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
•

wszyscy mieszkańcy gminy, w tym obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
użytkownicy
wieczyści
nieruchomości
i podmioty
zarządzające
nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze rewitalizacji, w tym
spółdzielnie
mieszkaniowe,
wspólnoty
mieszkaniowej
i towarzystwa
budownictwa społecznego;

•

podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy
działalność gospodarczą;

•

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

•

jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

•

organy władzy publicznej;

•

inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu
Państwa.

Zgodnie z przepisami prawa, rewitalizacją można objąć obszar do 20% powierzchni
gminy, zamieszkiwany przez co najwyżej 30% ludności gminy.
Dobrze prowadzona rewitalizacja powinna kłaść nacisk na kompleksowe,
zintegrowane podejście do rozwiązywania zidentyfikowanych problemów lokalnych.
Podejmowana interwencja musi być wieloaspektową odpowiedzią na lokalnie
występujący kryzys. Ma stanowić zespół działań stawiających sobie za cel pełne
przywrócenie do życia konkretnego obszaru tak, aby poprawiła się przede wszystkim
jakość życia jego mieszkańców. Jednym z celów interwencji jest pomoc w zakresie
odzyskania przez słabsze grupy społeczne zdolności do ich reintegracji na rynku
pracy i uczestnictwa w sferze konsumpcji, kultury i rekreacji.
Aktualne podejście do rewitalizacji wyraźnie akcentuje potrzebę uwzględnienia w tym
działaniu skoordynowanych, zintegrowanych przedsięwzięć w różnej skali i o różnym
zakresie, realizujących szerszą wizję odnowy gminy oraz wspierających powiązania
przestrzenne skorelowane z szerszym otoczeniem. Oznacza to, że rewitalizacja staje
się kluczowym elementem rozwoju miast i gmin, przeciwdziałając negatywnym
zjawiskom oraz stymulując rozwój społeczny i gospodarczy. Rewitalizacja służy m.in.
zwalczaniu ubóstwa, bezrobocia i innych problemów społecznych, dotyczących
7
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wytypowanych części gminy, w powiązaniu z poprawą warunków do rozwoju
gospodarczego (np. nowe miejsca pracy), rozwoju infrastruktury publicznej (np. sieci
komunikacji publicznej, dróg i parkingów itp.) oraz poprawy stanu środowiska (np.
zwalczanie tzw. niskiej emisji, likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci itp.).
Zdecydowanie odchodzi się zatem w rewitalizacji od realizacji różnorodnych,
punktowych, oderwanych od siebie działań, skupionych głównie na zmianach
w obszarze infrastruktury, traktując rewitalizację nie jako przebudowę lub adaptację
budynków, ale przede wszystkim rozwiązywanie problemów społecznych, poprawę
warunków mieszkaniowych, poprawę przestrzeni publicznych oraz zwiększanie
atrakcyjności gospodarczej.
Skuteczna rewitalizacja terenów zdegradowanych w znacznym stopniu zależy jednak
od
dobrej
współpracy
władz
samorządowych,
mieszkańców,
a także
przedsiębiorców, organizacji społecznych i innych podmiotów działających na terenie
gminy. Szczególnie ważne jest określenie potrzeb i oczekiwań wobec zmian
rewitalizacyjnych, a także problemów i sposobów ich rozwiązania, w które cała
społeczność lokalna powinna się zaangażować.
Niniejszy dokument prezentuje Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy
Sułkowice do roku 2023 (GPR). Dokument został sporządzony w oparciu o ustawę
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), jak również
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały nr 481/16 Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. tj. Regulaminem konkursu dotacji na działania
wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie
Województwa Małopolskiego, współfinansowanego z Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2014 – 2020.
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2
2.1

Prezentacja Gminy Sułkowice

INFORMACJE OGÓLNE

Gmina Sułkowice położona jest w powiecie myślenickim, w odległości 25 km od
Krakowa. Gmina leży w obrębie dwóch jednostek fizyczno-geograficznych: Pogórza
Wielickiego i Beskidu Średniego. Decyduje to o urozmaiconej rzeźbie tego obszaru,
który w znacznym stopniu porastają lasy. Najwyżej położoną częścią gminy jest wieś
Harbutowice (360 m n.p.m.). Wzniesienie pod nazwą Szklana Góra, gdzie znajduje
się stacja narciarska, położone jest na wysokości 576 m n.p.m. Lokalizacja gminy
stwarza dobre warunki zarówno do rozwoju mieszkalnictwa, jak też uprawiania
turystyki. Tranzytowa lokalizacja gminy, przede wszystkim miasta Sułkowice, sprzyja
rozwojowi przedsiębiorczości lokalnej.
Gmina Sułkowice to gmina miejsko-wiejska. Tworzą ją: miasto Sułkowice (pow. 1646
ha) oraz cztery sołectwa: Biertowice, Harbutowice, Krzywaczka i Rudnik
(powierzchnia tych jednostek wynosi odpowiednio: 390; 1,702; 817; 1,482 ha).
Gmina ma powierzchnię 60,4 km2, co stanowi 9,0% powierzchni powiatu.
Gminę Sułkowice zamieszkuje 11,8% ludności powiatu, tj. 14.669 osób. Siedzibą
gminy jest miasto Sułkowice.

2.2

DEMOGRAFIA

Dane dotyczące demografii dostarczają cennych informacji o poziomie życia w danej
miejscowości. W 2015 roku Gmina Sułkowice liczyła 14 669 mieszkańców, z czego
50,8% stanowiły kobiety, a 49,2% mężczyźni (tabela 1). W latach 2002-2015 liczba
mieszkańców wzrosła o 9,7%, co przedstawia rys. 1.
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Tabela 1. Populacja Gminy Sułkowice w latach 2005-2015

Rok

Liczba kobiet

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

7456
7437
7392
7370
7291
7250
7184
7141
7086
7010
6926

Liczba mężczyzn

% kobiet w populacji gminy

7213
7213
7185
7182
7124
6978
6933
6894
6854
6824
6820

50,8
50,8
50,7
50,6
50,6
50
50,9
50,9
50,8
50,7
50,4

Źródło: www.polskawliczbach.pl na podstawie danych GUS
Rysunek 1. Zmiana liczby ludności w Gminie Sułkowice na przestrzeni lat 2002-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W analizowanym okresie czasu zauważalny jest znaczący wzrost liczby ludności.
Zmiana ta ma charakter ciągły i stosunkowo regularny. W porównaniu z 2002 rokiem,
gdy gmina liczyła 13 373 mieszkańców, przybyło 1 290 osób. Najbardziej intensywny
wzrost zanotowano w latach 2002-2005 oraz 2009-2012. Obecnie nadal występuje
tendencja wzrostowa, jednak o mniejszym nasileniu.
W 2014 r. mieszkańcy Gminy Sułkowice zawarli 95 małżeństw, co odpowiada 6,5
małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla
województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym
samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
32,3% mieszkańców Gminy Sułkowice jest stanu wolnego, 57,8% żyje
w małżeństwie, 1,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy.
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Gmina Sułkowice ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 44 osób. Odpowiada to
przyrostowi naturalnemu 3 na 1000 mieszkańców. W 2014 r. urodziło się 169 dzieci,
w tym 50,3% dziewczynek i 49,7% chłopców. Poniższy wykres (rysunek nr 2)
obrazuje zmiany przyrostu naturalnego w latach 2002-2015.
W okresie objętym analizą w Gminie Sułkowice we wszystkich latach występował
dodatni przyrost naturalny. Najwyższy wskaźnik odnotowano w latach 2011 (92),
2009 (75), 2013 (74), 2007 (68) oraz 2012 (68). Najmniejszy przyrost naturalny
występował w 2002 roku (22). Średnia wartość tego wskaźnika w analizowanych
latach wynosiła 57. W 2015 roku przyrost naturalny wynosił 44, co stanowi spadek
wobec wcześniejszych lat i wartości średniej. Należy jednak zwrócić uwagę, że
spadek w 2015 roku nie był spowodowany mniejszą ilością urodzeń.
W 2014 r. na 1000 ludności Gminy Sułkowice przypadało 7,46 zgonów. Jest to
znacznie mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie
mniej od wartości średniej dla kraju. W 2013 r. 47,6% zgonów w Gminie Sułkowice
spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,1% zgonów były
nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego.
Rysunek 2. Zmiany przyrostu naturalnego w Gminie Sułkowice w latach 2002-2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W 2015 r. zarejestrowano w Gminie Sułkowice ogółem 149 zameldowań oraz 148
wymeldowań. Oznacza to, że migracje ludności w tym roku nie miały wpływu na
zmianę liczby mieszkańców gminy. Dane dla lat 2002-2015 zawarto w tabeli 2.
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Tabela 2. Migracje wewnętrzne i zewnętrzne
Migracje

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Zameldowania
ogółem

121

178

150

128

159

172

135

132

182

143

149

118

126

149

Zameldowania
z miast

75

108

92

74

101

107

73

80

97

81

89

75

90

85

Zameldowania
ze wsi

46

70

58

53

58

62

60

51

83

60

60

40

33

64

Zameldowania
z zagranicy

0

0

0

1

0

3

2

1

2

2

0

3

3

0

Wymeldowania
ogółem

105

101

103

101

127

142

104

132

113

113

95

126

104

148

wymeldowania
do miast

49

33

46

40

48

55

34

45

46

45

37

32

37

58

Wymeldowania
na wieś

56

68

57

61

73

82

62

87

63

64

54

84

61

90

Wymeldowania
za granicę

0

0

0

0

6

5

8

0

4

4

4

10

6

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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W analizowanym czasie zauważalna jest znacząca przewaga migracji wewnętrznych
nad zewnętrznymi. Jednocześnie można zaobserwować nieregularność liczby
migracji w poszczególnych latach. W roku 2015 miało miejsce 149 zameldowań,
w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Gminy Sułkowice 1. W tym
samym roku nikt nie zameldował się z zagranicy, ani nie wymeldował za granicę –
daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące: 0. Najwięcej nowych zameldowań
odnotowano w 2010 roku (182), natomiast najwięcej wymeldowań – w roku 2015
(148). Analiza zewnętrznych i wewnętrznych migracji na pobyt stały
z uwzględnieniem ich kierunków wykazuje, że występuje stała tendencja do zmiany
środowiska życia z miejskiego na wiejskie. W polskich warunkach jest to przeważnie
wynikiem rozwoju infrastruktury transportowej, wzrostu popularności dalszych
dojazdów do pracy, a także utrzymującego się zainteresowania budownictwem
jednorodzinnym, w tym inwestycjami deweloperskimi. Saldo migracji obrazuje rys. 3.
Rysunek 3. Saldo migracji w Gminie Sułkowice

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Saldo migracji ulegało znacznym wahaniom w analizowanym okresie. Najniższą
wartość (-8) odnotowano w 2013 roku i jest to jedyny ujemny wynik. Średnie saldo
migracji wynosiło 31. Najwyższa wartość to 77 i przypada ona na 2003 rok. Istotna
przewaga ilości zameldowań w stosunku do wymeldowań z Gminy Sułkowice miała
także miejsce w latach 2010, 2012 i 2004. Porównując wartości salda migracji
i przyrostu naturalnego można stwierdzić, że to przyrost naturalny jest podstawowym
czynnikiem wpływającym na wzrost ogólnej liczby ludności. Jednocześnie
występowanie zarówno dodatniego salda migracji, jak i współczynnika przyrostu
naturalnego świadczy o postrzeganiu Gminy Sułkowice jako odpowiedniego miejsca
do życia. Na rys. 4 przedstawiono strukturę wieku ludności Gminy Sułkowice.
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W Gminie Sułkowice przeważają mieszkańcy w wieku 15-64 lat i stanowią oni 70,6%
ludności. Najmniej jest osób powyżej 65 lat (11,3%). Dzieci poniżej czternastego roku
życia stanowią 18,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 36,5 lat i jest niższy od
średniego wieku mieszkańców Województwa Małopolskiego oraz niższy od
średniego wieku mieszkańców całej Polski. Świadczy to o potencjale i stanowi dobrą
prognozę na przyszłość. Poniżej zamieszczono wykres obrazujący strukturę wieku
i płci.
Rysunek 4. Struktura ludności Gminy Sułkowice według wieku

11,3

18,1

70,6

Ludność w wieku 0-14 lat

Ludność w wieku 15-64 lat

Ludność w wieku 65 lat i więcej

Źródło: www.polskawliczbach.pl na podstawie danych GUS
Rysunek 5. Piramida wieku i płci mieszkańców Gminy Sułkowice w 2014 r.

Liczba kobiet
Liczba mężczyzn

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Z piramidy wieku i płci wynika, że największą część mieszkańców Gminy Sułkowice
stanowią osoby w wieku 20-40 lat. Występuje przewaga liczby kobiet w stosunku do
liczby mężczyzn. Jest to szczególnie zauważalne w grupie osób powyżej 65 lat. 79%
osób powyżej 85 lat stanowią kobiety. Większy odsetek płci żeńskiej cechuje też
dzieci poniżej piątego roku życia. Liczebność mężczyzn dominuje nad liczebnością
kobiet w grupie 50-54 lat (53%). Przewaga płci męskiej występuje również wśród
osób w wieku 25-44 lat, 55-59 lat oraz 9-14 lat.

2.3

GOSPODARSTWA DOMOWE I POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna umożliwia ludziom zaspokajanie ich podstawowych potrzeb
życiowych. Jej celem jest niesienie pomocy rodzinom i osobom znajdujących się
w trudnych sytuacjach życiowych, gdy do ich pokonania nie wystarczają własne
możliwości, uprawnienia i środki finansowe. Podstawowym zadaniem jest
umożliwienie życia w godnych warunkach i wspieranie w dążeniu do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb. Realizacją tych celów w Gminie Sułkowice zajmuje się
Ośrodek Pomocy Społecznej będący jej jednostką organizacyjną.
Pomoc potrzebującym przyznawana jest w postaci świadczeń pieniężnych
i niepieniężnych. Do pomocy finansowej przyznawanej w ramach pomocy społecznej
należą: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy,
zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się oraz na kontynuowanie
nauki).
Tabela 3. Gospodarstwa domowe i osoby korzystające z pomocy społecznej, wg kryterium dochodowego
Gminy Sułkowice w latach 2009-2015

Korzystający z pomocy

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Gospodarstwa domowe ogółem

393

426

385

388

389

330

302

poniżej kryterium dochodowego

207

216

197

227

246

211

192

powyżej kryterium dochodowego

186

210

188

161

143

119

110

Osoby ogółem

1 354

1 331

1 240

1 201

1 141

971

910

poniżej kryterium dochodowego

703

636

603

724

730

622

578

powyżej kryterium dochodowego

651

695

637

477

411

349

332

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W latach 2009-2015 występował regularny, malejący trend korzystania z pomocy
społecznej. Najwięcej mieszkańców Gminy Sułkowice skorzystało z niej w 2009 roku
– były to 1354 osób. Najmniej w 2015 roku – 910 osób.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę na zróżnicowaną ilość gospodarstw domowych
korzystających z pomocy społecznej. W 2010 roku liczba gospodarstw domowych
15
Id: 3E2B9EDA-2BFE-4E76-8A4A-523D8664E4FC. Podpisany

Strona 15

korzystających z pomocy społecznej wynosiła najwięcej w analizowanym czasie –
426 (910 osób). Porównując do liczby mieszkańców gminy z tego okresu liczba osób
korzystających z pomocy społecznej stanowiła 6,37%. Było to spowodowane stratami
powstałymi na skutek mającej w tym roku miejsce powodzi. Najczęściej
przyznawanymi świadczeniami są zasiłki celowe. Często udzielanymi formami
pomocy są także posiłki, zasiłki okresowe i zasiłki stałe. Pomoc społeczna
przyznawana jest głównie z powodu ubóstwa. Mieszkańców często dotyka problem
bezrobocia, niepełnosprawność, długie lub ciężkie choroby oraz bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Ośrodek Pomocy Społecznej angażuje się w program rządowy w zakresie
dożywiania. We wszystkich placówkach oświatowych w gminie Sułkowice
przygotowywane są gorące posiłki w postaci dwudaniowych obiadów. Programem
objęte są przede wszystkim dzieci i młodzież w szkołach. Osoby dorosłe, nieuczące
się dzieci oraz młodzież uczęszczająca do szkół ponadgimnazjalnych otrzymują
zasiłek celowy na zakup żywności.
W roku 2016 na terenie Gminy Sułkowice uzależnionych od alkoholu było 55 osób.
Największe skupiska osób uzależnionych występowały: w Sułkowicach przy ul.
Partyzantów (10 os.) i ul. Szkolnej (4 os.); w Harbutowicach – Witkówka (2 os.);
w Biertowicach – Markówka (3 os.); w Krzywaczce – Jaworzna (2 os.); w Rudniku
w okolicach centrum (3 os.), przy ul. Dolnej (4 os.), przy ul. Centralnej (3 os).
Na terenie gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
która obok szeroko rozumianej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
zajmuje się także interwencją i pomocą rodzinom, w których dochodzi do przemocy
domowej. W roku 2016 członkowie komisji odbyli 12 spotkań, w czasie których
przeprowadzili rozmowy profilaktyczno-motywujące z 55 osobami podejrzanymi
o nadużywanie alkoholu. Osoby te, w myśl Ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, swoim zachowaniem powodują najczęściej rozkład
życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylają się od pracy, zakłócają spokój
lub porządek publiczny. Na posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych omówiono sytuację społeczno-bytową rodzin w kierunku
zapewnienia im ewentualnej pomocy w oparciu o warunki kontraktu ustalonego
indywidualnie z osobami w punkcie konsultacyjnym. W punkcie konsultacyjnym dla
osób uzależnionych i ich rodzin dostępnym dla mieszkańców Gminy Sułkowice,
realizowany jest program dla osób uzależnionych od alkoholu, osób
współuzależnionych oraz osób spożywających alkohol stosujących przemoc
w rodzinie i osób doznających przemocy w rodzinie z problemem uzależnienia.
Wszystkie osoby dotknięte problemem alkoholowym są poinformowane, iż mogą
uczestniczyć w mitingach anonimowych alkoholików „Trzeźwiejący Razem”
w Sułkowicach, Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Myślenicach,
Centrum Psychoterapii w Myślenicach oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
i Poradnictwa w Myślenicach. Osoby uzależnione od alkoholu to w znacznej części
podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy korzystali z różnych form wsparcia.
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Trudności z aktywizacją społeczną i zawodową osób uzależnionych wynikają między
innymi z braku chęci zmiany stylu życia, z uwarunkowań kulturowych, z braku
konkretnych sankcji prawnych oraz przedłużających się procedur kierowania na
leczenie odwykowe. Warto zaznaczyć, iż osoby uzależnione bardzo często na
miejsce spożycia alkoholu wybierają ścieżkę wzdłuż potoku Harbutówka. Chodzi
przede wszystkim o miejsca zlokalizowane w pobliżu sklepów z alkoholem (m.in.
Delikatesy Centrum przy ul. 1 Maja, skrzyżowanie ulic Szkolnej i Zielonej itp.), ale
także inne miejsca na tej spacerowej trasie, która mogłaby stać się alternatywnym
dla ruchliwej ulicy 1 Maja pieszo-rowerowym traktem w kierunku m.in. szkół, ośrodka
zdrowia, boiska, targowiska miejskiego itp. Niestety, w obecnej sytuacji teren ten
można określić jako wysoce zdegradowany.
Osoby nadużywające alkoholu otrzymują z Ośrodka Pomocy Społecznej pomoc
w formie pracy socjalnej, zasiłków pieniężnych, gorącego posiłku oraz w ramach
projektu „Równa szansa” współfinansowanego ze środków unijnych wsparcie
doradcy zawodowego, psychologa, psychiatry, psychoterapeuty dla osób
uzależnionych, asystenta osoby niepełnosprawnej, a także mogą podnieść swoje
kwalifikacje w szkoleniach i stażach.

2.4

RYNEK PRACY

W Gminie Sułkowice na 1000 mieszkańców pracuje 129 osób (z wyłączeniem
pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej
i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych
w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach;
bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, według faktycznego
miejsca pracy i rodzaju działalności). Około 55,2% wszystkich pracujących ogółem
stanowią kobiety, a 44,8% mężczyźni1.
Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Gminy Sułkowice 1582 osób wyjeżdża do
pracy do innych gmin, a 647 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak
więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi: 935. Około 43% aktywnych
zawodowo mieszkańców Gminy Sułkowice pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo,
leśnictwo), 24,3% w przemyśle i budownictwie, a 12,1% w sektorze usługowym
(handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja
i komunikacja) oraz 0,9% – w sektorze finansowym (działalność finansowa
i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego wyrażona jako stosunek liczby
zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu

1

http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Sulkowice - infoPrac1k.
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siły roboczej danej populacji) w 2014 r. wynosiła 11,5% (11,4% wśród kobiet
i 11,5% wśród mężczyzn).
Rysunek 6. Szacunkowe bezrobocie rejestrowane w Gminie Sułkowice w latach 2004-2015

Źródło: www.polskawliczbach.pl na podstawie danych GUS

Liczba osób bezrobotnych w Gminie Sułkowice ulegała dużym wahaniom. Najwięcej
zarejestrowanych było w 2012 roku (949). W ostatnich latach jednak liczba osób
bezrobotnych wyraźnie maleje. W 2015 roku zarejestrowanych było 504
bezrobotnych, co w porównaniu z rokiem 2004 stanowi spadek o 36%, natomiast
w porównaniu z rokiem 2012 – o 47%. Struktura płci bezrobotnych jest mało
zróżnicowana, przeważnie jednak zarejestrowanych jest więcej mężczyzn, co
obrazuje tabela 4.
Tabela 4. Liczba osób bezrobotnych w Gminie Sułkowice
Bezrobotni

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ogółem

787

749

588

451

551

757

806

853

949

830

641

504

Mężczyźni

403

391

279

197

280

424

423

420

470

424

340

251

Kobiety

384

358

309

254

271

333

383

433

479

406

301

253

Udział Bezrobotnych
zarejestrowanych
w liczbie ludności
w wieku
produkcyjnym

9.4%

8.8%

6.8%

5.1%

6.2%

8.4%

8.7%

9.2%

10.1%

8.8%

6.8%

5.4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Do głównych powodów bezrobocia w Gminie Sułkowice zaliczyć można: brak
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego (wśród osób poniżej 25 roku życia), niską
efektywność zawodową oraz nieumiejętność poszukiwania zatrudnienia.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Gminie Sułkowice w 2014 r. wynosiło
3 003 PLN, co stanowiło 75% średniej krajowej i było niższe od średniej
województwa o 17,4%. Kształtowanie się wysokości wynagrodzenia mieszkańców
Gminy Sułkowice w relacji do średniej krajowej oraz przeciętnego wynagrodzenia
w województwie małopolskim przedstawiono na wykresie 7.
Rysunek 7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Gminie Sułkowice w latach 2002-2014 w relacji do
średniej krajowej

Źródło: www.polskawliczbach.pl na podstawie danych GUS

Najliczniejszą grupą mieszkańców są osoby w wieku produkcyjnym – 9393, które
stanowią 64% ludności. Grupa osób w wieku przedprodukcyjnym liczy 3167.
Społeczeństwo Gminy Sułkowice można określić jako starzejące się. W latach 20022015 zauważalny był wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym z 1641 do 2103,
przy jednoczesnym spadku liczby osób w wieku przedprodukcyjnym z 3790 do 3167.
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Tabela 5. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w Gminie Sułkowice

2015
3 167
9 393
2 103

1 964

2 042

9 421

1 891

9 419

3 192

9 386

3 189

2013

3 275

2014

2012

1 883

1 811

9 277

9 212

3 255

3 270

2011

2010

1 761

1 763

8 921

1 739

9 060

3 353

8 767

3 294

2008

3 434

2009

2007

1 690

1 724

8 497

1 662

8 619

3 559

8 353

3 491

2005

3 625

2006

2004

1 641

1 628

7 942

w wieku poprodukcyjnym

8 183

3 790

w wieku
produkcyjnym

3 682

2002

w wieku przedprodukcyjnym

2003

Ludność

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W 2015 roku w wieku przedprodukcyjnym było łącznie 3167 osób, w wieku
produkcyjnym – 9393 osoby (kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w wieku 18-64
lata), zaś w wieku poprodukcyjnym – 2103 mieszkańców gminy. Strukturę
mieszkańców w odniesieniu do wieku produkcyjnego przedstawiono w tabeli 6.
Tabela 6. Struktura mieszkańców Gminy Sułkowice w odniesieniu do wieku produkcyjnego
Kategoria

bezrobotne kobiety

% kobiet

bezrobotni mężczyźni

% mężczyzn

Osoby w wieku
produkcyjnym

4 413

59.1%

4 980

69.1%

Osoby w wieku
przedprodukcyjnym

1 599

21.4%

1 568

21.8%

Osoby w wieku
poprodukcyjnym

1 449

19.4%

654

9.1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Osoby bezrobotne korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w latach
2008-2015 uczestniczyły w projekcie „Aktywni razem” współfinansowanym ze
środków unijnych , którego celem był wzrost aktywności zawodowej. W latach 20132015 realizowany był również projekt „Klub Integracji Społecznej w Sułkowicach”.
Projekty te przyniosły pozytywne korzyści poprzez zmniejszenie liczby osób
korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej. Po szkoleniach i wsparciu
uzyskanym od specjalistów osoby bezrobotne biorące udział w projekcie w znaczącej
części znalazły zatrudnienie. Bez wsparcia specjalistów niemożliwe byłoby
osiągnięcie tego rezultatu ponieważ osoby te w pierwszej kolejności muszą być
zmotywowane do jakiejkolwiek aktywności zawodowej oraz do utrzymania
zatrudnienia. Obecnie osoby bezrobotne otrzymują pomoc w formie pracy socjalnej,
20
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zasiłków pieniężnych, gorącego posiłku oraz wsparcie w ramach projektu „Równa
szansa” współfinansowanego ze środków unijnych, gdzie mogą otrzymać pomoc:
doradcy zawodowego, psychologa, psychiatry, psychoterapeuty dla osób
uzależnionych, asystenta osoby niepełnosprawnej, a także mogą podnieść swoje
kwalifikacje na szkoleniach i stażach.

2.5

POZIOM PRZESTĘPCZOŚCI

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, zagregowanymi na poziomie
powiatów, w 2014 r. szacunkowo na terenie gminy popełniono 167 przestępstw, co
daje wskaźnik 11,39 na 1000 mieszkańców. Wskaźniki wykrywalności sprawców
przestępstw ogółem szacuje się na poziomie 69%.
Rysunek 8. Przestępstwa w Gminie Sułkowice w latach 2012-2014

Źródło: www.polskawliczbach.pl na podstawie danych GUS

W latach 2012-2014 zauważalny jest spadek liczby popełnianych przestępstw.
Najwięcej czynów posiada charakter kryminalny, co jest negatywnym zjawiskiem.
Liczne są także przestępstwa przeciwko mieniu. Na porównywalnym poziomie
w poszczególnych latach kształtuje się liczba przestępstw drogowych oraz przeciwko
życiu i zdrowiu. Widoczny jest wzrost przestępstw gospodarczych. Poniżej
zilustrowano wykrywalność przestępstw (rys. 9).
Wykrywalność przestępstw kształtuje się na podobnym poziomie. Zauważalny jest
wzrost wykrywalności przestępstw kryminalnych. Spada wykrywalność przestępstw
gospodarczych pomimo wzrostu ich ogólnej liczby.
Pogłębiona analiza zjawiska przestępności (w oparciu o dane Komendy Powiatowej
Policji w Myślenicach) wskazuje, że w Gminie Sułkowice przeważają przestępstwa
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przeciwko mieniu. W 2014 roku 19 przestępstw przeciwko mieniu miało miejsce na
obszarze wiejskim gminy, natomiast 26 w Sułkowicach. W roku tym odnotowano 5
przestępstw przeciwko rodzinie, w tym 4 w miejscowości Sułkowice. W 2015 roku
wystąpiło mniej przestępstw w porównaniu do poprzedniego roku. Odnotowano 32
czyny przeciwko mieniu (20 na obszarze wiejskim) i 5 czynów przeciwko rodzinie
(3 na obszarze wiejskim).
Rysunek 9. Wykrywalność przestępstw w Gminie Sułkowice

Źródło: www.polskawliczbach.pl na podstawie danych GUS
Tabela 7. Ilość popełnionych przestępstw według roku i miejsca

Liczba i miejsce
Rodzaj przestępstw

przeciwko rodzinie

przeciwko mieniu

2

2014

2015

5 – Krzywaczka, Sułkowice

5 – Harbutowice, Rudnik, Sułkowice

45 – Krzywaczka, Rudnik,
Harbutowice, Biertowice, Sułkowice

32 – Krzywaczka, Biertowice,
Harbutowice, Rudnik, Sułkowice

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowej Komendy Policji w Myślenicach

Problem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci dotkniętych różnego typu
problemami ze względu na sytuację domową rozwiązywany jest w gminie m.in. dzięki
różnego typu działaniom profilaktycznym. W roku szkolnym 2015/2016 na działania

2

Z uwagi na charakter informacji (dane wrażliwe), analizę przedstawiono w ujęciu ogólnym
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profilaktyczne zostały podpisane umowy na łączną kwotę 5772 złotych, w tym na
profilaktykę z zakresu narkomanii. Prowadzone działania profilaktyczne były
adresowane do dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.
W zajęciach wzięło udział na koniec września 2016 r. 1509 dzieci, w tym
wychowawcy i rodzice. Uznaniem cieszyły się warsztaty profilaktyczne, w których,
obok uczestników – dzieci i młodzieży – prowadzone były zajęcia warsztatowe
kierowane do grona pedagogicznego i rodziców. Nadrzędnym celem realizowanego
programu była szeroko rozumiana profilaktyka, informująca i edukująca uczestników
z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki uzależnień oraz promowania pożądanych
postaw społecznych.
Na terenie gminy prowadzone są także działania nakierowane na kształcenie
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kształceniem specjalnym
obejmuje się uczniów, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność wymagają
stosowania specjalnych metod pracy oraz specjalnej organizacji nauki. Podstawą do
objęcia ucznia kształceniem specjalnym jest posiadanie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologicznopedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. W roku szkolnym 2015/2016 do
gminnych szkół i przedszkoli uczęszczało 21 dzieci posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, które realizowały obowiązek szkolny wraz
z uczniami zdrowymi lub w domu. Ponadto dwoje uczniów miało orzeczenia
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych i realizowało
obowiązek w domu.
Na terenie Gminy Sułkowice od marca 2007 roku działa świetlica środowiskowa.
Jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy z siedzibą w Sułkowicach ul.
Sportowa 45 A. Świetlica środowiskowa działa jako placówka wsparcia dziennego dla
dzieci z Gminy Sułkowice, w wymiarze 6 godzin dziennie w Sułkowicach, a w filiach –
po 4 godziny dziennie. Świetlica prowadzi filie we wszystkich szkołach wiejskich
gminy i znacząco wspomaga szkoły w zakresie zadań opiekuńczo-wychowawczych.
W okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. do wszystkich placówek uczęszczało 246
dzieci.
Do najważniejszych zadań świetlicy należy:
•

zapewnienie opieki wychowawczej dla uczestników zajęć;

•

wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanków;

•

rozbudzanie świadomości przynależności do środowiska lokalnego;

•

działalność profilaktyczna w zakresie przeciwdziałania patologiom
społecznym;

•

pomoc w bieżącej nauce oraz nadrabianiu wszelkich szkolnych zaległości,
rozwój zainteresowań;
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•

wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i wychowawczych;

•

współpraca z instytucjami zajmującymi się opieką nad rodziną i dzieckiem.

W roku szkolnym 2015/2016 w szkołach dużo uwagi poświęcono zajęciom z zakresu
profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania agresji oraz rozwiązywania problemów na
drodze kompromisu. Wspólnie ze wszystkimi filiami organizowane były m.in.
wycieczki, spotkania integracyjne, imprezy lokalne oraz konkursy. Wspólne działania
integrowały środowisko a wychowankom umożliwiały spędzanie czasu w sposób
bezpieczny i ciekawy.

2.6

FINANSE PUBLICZNE

Suma wydatków z budżetu Gminy Sułkowice w 2014 r. wyniosła 58,4 mln złotych, co
daje 4,0 tys. złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost
wydatków o 16.8% w porównaniu z 2013 rokiem. Największa część budżetu Gminy
Sułkowice (32.3%) została przeznaczona na Dział 801 – Oświata i wychowanie.
Dużą część wydatków z budżetu przeznaczono na Dział 900 – Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska (31%) oraz na Dział 852 – Pomoc
społeczna (12.1%).
Wydatki
inwestycyjne
stanowiły 22
miliony
złotych,
czyli 37,6% wydatków ogółem. Szczegółowe zestawienie wydatków zamieszczono
w tabeli 8.
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Tabela 8. Wydatki budżetowe

Rodzaj wydatków

2014

2015

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

162 216.99

205 873.35

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

3 295 715.44

920 268.57

Dział 600 – Transport i łączność

1 417 602.87

1 068 144.90

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1 091 793.10

820 750.66

Dział 710 – Działalność usługowa

165 549.60

15 226.68

Dział 750 – Administracja publiczna

4 191 052.09

4 187 888.07

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

99 069.82

87 571.09

Dział 752 – Obrona narodowa

800.00

0.00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

426 537.07

262 353.85

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

697 069.93

620 674.58

Dział 758 – Różne rozliczenia

11 250.00

0.00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

18 844 935.42

20 383 016.52

Dział 851 – Ochrona zdrowia

350 838.53

429 102.55

Dział 852 – Pomoc społeczna

7 043 354.12

7 077 375.99

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

632 118.39

164 697.02

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

495 894.08

549 761.04

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

18 132 451.54

12 545 671.48

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

852 420.19

784 872.72

Dział 926 – Kultura fizyczna

493 381.01

398 091.92

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W 2014 r. suma dochodów do budżetu Gminy Sułkowice wyniosła 53,5 mln złotych,
co daje 3,7 tys. złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost
dochodów o 16,1% w porównaniu do 2013 r. Największa część dochodów
wygenerował Dział 758 – Różne rozliczenia (32,9%). Duża część wpływów
pochodziła z Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (25,5%)
oraz Działu 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych
jednostek (19,2%). W budżecie Gminy Sułkowice wpływy z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych wynosiły 406 złotych na mieszkańca (11,1%),
natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,2
złotych na mieszkańca (0,2%). Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych
zawiera tabela 9.
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Tabela 9. Dochody i wydatki budżetowe Gminy Sułkowice

Dochody i wydatki budżetowe

2006

2007

2008

2009

2010

Dochody ogółem

24 144 296

26 288 520

29 999 574

30 138 098

33 090 113

Dochody na 1 mieszkańca

1 752

1 896

2 148

2 146

2 323

Wydatki ogółem

25 085 447

26 514 653

30 606 330

41 664 887

34 701 900

Wydatki na 1 mieszkańca

1 820

1 912

2 191

2 967

2 437

Dochody i wydatki budżetowe

2011

2012

2013

2014

2015

Dochody ogółem

39 219 901

45 159 085

45 924 149

53 507 578

44 167 710

Dochody na 1 mieszkańca

2 731

3 114

3 153

3 660

3 011

Wydatki ogółem

38 349 332

44 167 216

49 822 512

58 404 050

50 521 341

Wydatki na 1 mieszkańca

2 671

3 046

3 420

3 995

3 444

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

2.7

EDUKACJA

4246 mieszkańców Gminy Sułkowice jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata),
w tym 2136 kobiet oraz 2110 mężczyzn. Według Narodowego Spisu Powszechnego
z 2011 r. – 12,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie
policealne, 11,5% średnie ogólnokształcące, a 15,8% – średnie zawodowe.
Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,8% mieszkańców
Gminy Sułkowice, gimnazjalnym – 6,2%, natomiast 21,1% – podstawowym
ukończonym. Przed ukończeniem szkoły podstawowej zakończyło edukację
1,4% mieszkańców.
Na terenie Gminy Sułkowice działa 7 przedszkoli, trzy z nich działają jako
samodzielne placówki. Pozostałe przedszkola znajdujące się w terenach wiejskich
i zostały włączone w zespoły placówek oświatowych. Funkcjonuje pięć szkół
podstawowych oraz trzy gimnazja. Szkoła Podstawowa w Sułkowicach istnieje jako
samodzielna placówka, natomiast inne działają w zespołach placówek. Jako
samodzielna placówka działa też Gimnazjum w Sułkowicach, zaś gimnazjum
w Krzywaczce oraz gimnazjum w Rudniku wchodzą w skład zespołów placówek
oświatowych. Jedyną szkołą ponadgimnazjalną w Gminie Sułkowice jest Zespół
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.
W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Gminy Sułkowice
mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Gminie Sułkowice
największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,6%) oraz
zasadnicze zawodowe (21,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie
zasadnicze zawodowe (38,4%) oraz podstawowe ukończone (19,6%).
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Wśród mieszkańców Gminy Sułkowice w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) 17,7%
zalicza się do przedziału 3-6 lat, gdzie przewidziane jest wychowanie przedszkolne
(17,4% wśród dziewczynek i 18,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku
przedszkolnym, 799 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno
miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,99 dzieci w wieku
przedszkolnym.
Rysunek 10. Poziom wykształcenia mieszkańców Gminy Sułkowice

Źródło: www.polskawliczbach.pl na podstawie danych GUS

W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci
się 23,9% ludności (24,4% wśród dziewczynek i 23,4% wśród chłopców). Na 1
oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji
brutto (stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób
w wieku 7-12 lat) wynosi 93,41.
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Rysunek 11. Poziom wykształcenia mieszkańców Gminy Sułkowice

Wykształcenie wyższe
1,40%
21,10%

Wykształcenie średnie i
policealne

12,60%

6,20%
28,90%
29,80%

Wykształcenie policealne

11,50%
15,80%

1,60%

Wykształcenie średnie
ogólnokształcące
Wykształcenie średnie
zawodowe

Źródło: www.polskawliczbach.pl na podstawie danych GUS

Relatywnie niższy poziom wykształcenia mieszkańców Gminy Sułkowice odbija się
również na poziomie ich kompetencji zawodowych i realnych szansach na
znalezienie pracy. Obok ustawowych obszarów kształcenia na poziomie szkoły
podstawowej, gimnazjum czy szkolnictwa zawodowego – w gminnych placówkach
edukacyjnych powinny się również rozwijać zajęcia pozalekcyjne, które powinny
służyć wyrównywaniu szans edukacyjnych wszystkich dzieci i młodzieży z terenu
gminy, jak również rozwijaniu ich talentów i uzdolnień. Aktualną propozycję zajęć
pozalekcyjnych na terenie Gminy Sułkowice opisano poniżej w odniesieniu do
poszczególnych placówek.
– Szkoła Podstawowa w Biertowicach: zajęcia z uczniami o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, koło biblijne, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia
świetlicowe, język angielski;
– Szkoła Podstawowa w Harbutowicach: zajęcia z uczniami mającymi trudności
w nauce, koło informatyczne, koło biblijne, koło plastyczne, zajęcia artystyczne dla kl.
IV i VI, zajęcia rekreacyjno – sportowe dla kl. IV - VI, koło czytelnicze, edukacja
wczesnoszkolna, język angielski, matematyka;
– Szkoła Podstawowa w Krzywaczce: zajęcia wyrównawcze z edukacji
polonistycznej i matematycznej, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, koło
religijne, zajęcia wyrównujące braki edukacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania
religijne, zajęcia komputerowe dla uczniów zdolnych, zajęcia techniczne
„Wychowanie komunikacyjne”, zajęcia wyrównujące braki edukacyjne w zakresie
28
Id: 3E2B9EDA-2BFE-4E76-8A4A-523D8664E4FC. Podpisany

Strona 28

pisania i czytania uczniów, zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne
i matematyczne, zajęcia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty z języka
angielskiego, zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze, zajęcia rozwijające
zdolności polonistyczne, zajęcia z uczniami uzdolnionymi sportowo, zajęcia
rozwijające zainteresowania muzyczne, edukacja polonistyczna, edukacja
matematyka, edukacja przyrodnicza, matematyka, język polski;
– Szkoła Podstawowa w Rudniku: Szkolne Koło Sportowe, koło języka
angielskiego, koło matematyczne, koło taneczne, koło teatralne, przygotowanie do
sprawdzianu kl. 6, koło biblijno – liturgiczne, koło przyrodnicze, zajęcia
logopedyczne, koło sportowe, zajęcia ruchowe, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
ćwiczenia usprawniające technikę czytania i pisania, koło muzyczne, zajęcia
świetlicowe, rytmika, gimnastyka korekcyjna, zajęcia artystyczne – muzyka, zajęcia
artystyczne – plastyka, koło miłośników biblioteki, koło matematyczne, koło
techniczne – turniej BRD, koło turystyczno – krajoznawcze, edukacja polonistyczna,
język polski, matematyka;
– Szkoła Podstawowa w Sułkowicach: zajęcia logopedyczne, praca z uczniami
zdolnymi, praca z uczniami słabymi, koło matematyczne, zajęcia rozwijające
umiejętności matematyczne i polonistyczne, koło teatralne, zajęcia ortograficzne,
koło plastyczne, koło orgiami, koło języka angielskiego, zajęcia logopedyczne,
zajęcia taneczne, koło przyrodnicze, koło liturgiczno – biblijne, koło matematyczne,
koło historyczne, koło języka angielskiego, zajęcia sportowe, rewalidacja ruchowa,
nauka gry na gitarze, chór szkolny, koło przyrodnicze, koło matematyczne, zajęcia
wyrównawcze, koło plastyczne, koło informatyczne, edukacja wczesnoszkolna,
zajęcia techniczne, edukacja społeczna, język polski, matematyka;
– Gimnazjum w Sułkowicach: koło BRD, zajęcia przygotowujące do egzaminu
gimnazjalnego z biologii i chemii, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka
polskiego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, zajęcia
przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego, zajęcia
uwzględniające zainteresowania uczniów ciekawostki biologiczne - najnowsze
odkrycia, zajęcia uwzględniające zainteresowania uczniów z biologii – przygotowanie
do Małopolskiego Konkursu Biologicznego, zajęcia uwzględniające zainteresowania
uczniów z fizyki, zajęcia z fizyki, zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
z matematyki, zajęcia z matematyki, zajęcia uwzględniające zainteresowania
uczniów – piłka siatkowa, zajęcia uwzględniające zainteresowania uczniów – piłka
nożna, zajęcia uwzględniające zainteresowania uczniów – piłka ręczna, koło biblijne,
koło biologiczne, chór, koło chemiczne – przygotowanie do konkursu, koło biblijno –
liturgiczne, koło języka niemieckiego, koło geograficzne, koło plastyczne, pomoc
uczniom z problemami emocjonalnymi, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, koło
biologiczne, koło geograficzne, język polski, matematyka;
– Gimnazjum w Rudniku: Szkolne Koło Sportowe, koło teatralne, ćwiczenia
usprawniające technikę czytania i pisania, koło biblijno-liturgiczne, koło sportowe –
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wycieczki, koło j. angielskiego, koło biologiczno-chemiczne, zajęcia wyrównawcze
z chemii, koło plastyczne, koło miłośników biblioteki, koło historyczne, koło
geograficzne, zajęcia wyrównawcze z geografii, koło miłośników astronomii, koło
matematyczne, zajęcia wyrównawcze z matematyki, język polski, fizyka, chemia,
matematyka;
– Gimnazjum w Krzywaczce: zajęcia sportowe, zajęcia rozwijające zainteresowania
i umiejętności językowe, zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, zajęcia
przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego języka polskiego, zajęcia wyrównawcze,
zajęcia rozwijające zainteresowania religijne, zajęcia rozwijające zainteresowania
geograficzne i regionalne, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia rozwijające
umiejętności z języka angielskiego, „Studium rysunku” zajęcia plastyczne dla
uczniów gimnazjum, zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze, zajęcia
rozwijające zainteresowania z zakresu biologii, zajęcia wokalne dla uczniów
uzdolnionych, język polski, matematyka, fizyka.
Jak wskazują przedstawione niżej wskazują wyniki egzaminu klas VI szkół
podstawowych za lata 2013-2016 - na terenie Gminy Sułkowice występuje
zróżnicowany poziom edukacji znajdujący odbicie w wynikach osiąganych przez
uczniów. Zarówno indywidualne wyniki tych egzaminów z trzech ostatnich lat, jak też
uśrednione wyniki za lata 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 w odniesieniu do
kompetencji podstawowych: języka polskiego i matematyki potwierdzają, że
najniższe wyniki osiągnęły dzieci ze szkół podstawowych w Harbutowicach
i Sułkowicach, nieco lepsze – dzieci ze szkół podstawowych z Rudniku i Krzywaczce,
a najlepsze – dzieci ze szkoły podstawowej w Biertowicach. Ostatnie dane za rok
2015/2016 wskazują, że pod względem poziomu edukacji najgorsza sytuacja
występuje w Harbutowicach, Sułkowicach i Rudniku.
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Tabela 10 Wyniki sprawdzianu kl. VI szkół podstawowych w Gminie Sułkowice

Rok szk. 2015/2016

J. polski

Matematyka

Suma

Stanina

J. angielski

Stanina

85,5

79,5

83

9

80,3

7

76

42,5

59

4

74,5

6

SP w Krzywaczce

74,8

70

72

7

76

6

SP w Rudniku

78,7

48

63

5

66,3

5

SP w Sułkowicach

70,7

55,7

63

5

75,8

6

J. polski

Matematyka

Suma

Stanina

J. angielski

Stanina

72

83,8

77,7

8

81,9

6

SP w Harbutowicach

76,8

64,4

70,7

7

82,4

6

SP w Krzywaczce

75,5

65,7

70,7

7

77,3

5

SP w Rudniku

72,6

60,8

66,9

6

77,8

5

SP w Sułkowicach

74,3

64,3

69,4

6

83,4

7

J. polski

Matematyka

Suma

Stanina

J. angielski

Stanina

SP w Biertowicach

76%

8

SP w Harbutowicach

59%

4

SP w Krzywaczce

69%

6

SP w Rudniku

66%

6

SP w Sułkowicach

65%

5

SP w Biertowicach
SP w Harbutowicach

Rok szk. 2014/2015
SP w Biertowicach

Rok szk. 2013/2014

Źródło: Sprawozdania Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego w Sułkowicach
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Tabela 11 Uśrednione wyniki sprawdzianu kl. VI szkół podstawowych w Gminie Sułkowice

Lata:
2013/2014; 2014/2015
i 2015/2016

Średnia suma ocen

Średnia stanina

SP w Biertowicach

53,82

8,33

SP w Harbutowicach

43,43

5,00

SP w Krzywaczce

47,80

6,67

SP w Rudniku

43,52

5,67

SP w Sułkowicach

44,35

5,33

46,58

6,20

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego w
Sułkowicach

Problemem jest przede wszystkim brak przestrzeni do organizacji zajęć
pozalekcyjnych, jak też niski standard infrastruktury do spędzania czasu wolnego np.
sale gimnastyczne, boiska. Istotnym, wymagającym pilnego rozwiązania problemem
jest również niewystarczający zakres opieki terapeutycznej i logopedycznej, która
powinna być świadczona w znacznie większym zakresie, bezpośrednio w szkołach,
do których uczęszczają dzieci z terenu rewitalizowanego. Aktualnie Gmina Sułkowice
nie dysponuje profesjonalnymi salami terapeutyczno-logopedycznymi. Brakuje
również sal do profesjonalnej nauki języków obcych, co dodatkowo obniża szanse
edukacyjne najmłodszych mieszkańców obszaru rewitalizowanego. Nie najlepsze
wyniki jeśli chodzi o naukę języka angielskiego prezentują również wyniki
sprawdziany klas szóstych szkół podstawowych (2015/2016, dane Gminy
Sułkowice). W Harbutowicach stanina wyniosła 4, w Sułkowicach – 5, a dla
porównania w Biertowicach – 8.

2.8

TURYSTYKA

Gmina Sułkowice leży w obrębie dwóch jednostek fizyczno-geograficznych: Pogórza
Wielickiego i Beskidu Średniego. Gmina Sułkowice jest malowniczą kotliną, otoczoną
zalesionymi wzgórzami o kopulastych wierzchołkach górujących nad jej dnem,
którym płyną potoki Harbutówki i Gościbii. Wśród pasm wzgórz najpiękniejsze jest
pasmo Babicy (728 m. n.p.m.), Dalina (566 m n.p.m.) i Bukowca (438 m n.p.m.).
Obszary leśne zajmują ponad 36 % powierzchni gminy.
Lokalizacja wpływa na rzeźbę obszaru, który w znacznym stopniu porastają lasy.
Walory środowiska przyrodniczego wraz z dobrą dostępnością komunikacyjną gminy
stanowią o jej dużej atrakcyjności turystycznej. Szczególnie sprzyja to rozwojowi
wypoczynku weekendowego i świątecznego. Poziom atrakcyjności turystycznej
Gminy Sułkowice lokuje ją na wysokiej pozycji w województwie małopolskim.
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Atrakcją przyrodniczą Sułkowic są dwa zabytkowe platany i dąb Jan.
Interesujący z przyrodniczego punktu widzenia jest również Diabelski Kamień, leżący
w Paśmie Barnasiówka na terenie wsi Rudnik.
Szczególnie atrakcyjną częścią gminy są Harbutowice, charakteryzujące się
krajobrazem typowo górskim. Do największych atrakcji przyrodniczych Gminy
Sułkowice należą cisy im. prof. Mariana Raciborskiego w Harbutowicach. Rosną przy
czarnym szlaku prowadzącym z Harbutowic Ruskówki przez Podlesie na Bieńkowską
Górę w paśmie Babicy w gospodarstwie państwa Golonków w przysiółku Chodników.
Są to dwa egzemplarze starych cisów, rosnących na północno-zachodnim stoku
Pasma Babicy, na terenie wsi Harbutowice – jedne z najstarszych drzew w Polsce.
W 1934 r. zostały uznane za pomnik przyrody i wpisane do Katalogu Zabytków
Przyrody. Wiek starszego drzewa szacowany jest na ok. 700 lat. Jest to okaz żeński
o pierścienicy 320 cm, wysokości 10,5 m i rozpiętości korony 8 na 9 metrów. Drzewo
wciąż owocuje. Cis młodszy to okaz męski, młodszy o ok. 200 lat, o obwodzie 163
cm i wysokości 10,5 m. Dwa cisy znajdują się w grupie pięciu najstarszych drzew
w Polsce. Poddawane były zabiegom konserwatorskim w 1958 i 1994 r., a ostatnio
poprawiono im warunki bytowania poprzez modernizację sąsiadujących obiektów
gospodarczych. Inne, mniej okazałe cisy znajdują się również w Harbutowicach na
terenie kilku przysiółków o nazwach: Batorówka, Kozakówka i Szczerbakówka.
Zimową atrakcją turystyczną jest stok narciarski na Szklanej Górze w Harbutowicach
(Szklana Góra Ski). Szklana Góra w Harbutowicach leży w paśmie Babicy i ma
wysokość 578 m n.p.m. Na tym wzgórzu w sezonie 2014/2015 została uruchomiona
Szklana Góra Ski. Stok narciarski cieszy się dużą popularnością wśród narciarzy
i ma wiele zalet. Mieści się zaledwie 30 min. od Krakowa; 4-osobowa kolej jest
wyposażona w system KID-STOP® z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych. Trasa
zjazdowa jest o średnim stopniu trudności i ma 950 m. Przygotowano także orczyk
dla dzieci o łagodnym pochyleniu na stumetrowej trasie. Przy stoku działa szkoła
narciarska i snowboardowa dla dzieci i dorosłych, nad bezpieczeństwem narciarzy
czuwa ratownik medyczny. Na miejscu są wypożyczalnie sprzętu narciarskiego
i snowboardowego oraz serwis. Parking mieści ok. 600 samochodów. Stok w sezonie
jest codziennie przygotowywany przez ratrak, oświetlony, a w zależności od potrzeb
– sztucznie naśnieżany. Restauracja przy stoku – Szklana Chata serwuje ciepłe
posiłki i napoje, którymi można się rozgrzać po godzinach szusowania. Na stoku
pracuje fachowa, miła i przyjazna obsługa. Stacja narciarska ma też swoją stronę
internetową www.szklanagora.pl, gdzie można podejrzeć, co się dzieje na stoku (są
kamerki on-line) i dowiedzieć się o wszystkich aktualnościach ze Szklanej Góry.
Kolejną atrakcją w Gminie Sułkowice jest rezerwat przyrody Las Gościbia
w Harbutowicach.
Obszary leśne zajmują ponad 36 % powierzchni gminy. Utworzony został tu jeden
z największych w Małopolsce rezerwat przyrody o nazwie „Las Gościbia” o wielkości
282,46 ha. Rezerwat ten to jeden z najmłodszych, a zarazem największych
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rezerwatów w Małopolsce. Utworzony został decyzją wojewody małopolskiego
w 2001 r. jako rezerwat krajobrazowy. Przedmiotem ochrony jest tutaj silnie
przemodelowany przez gospodarkę leśną drzewostan. W obszarach trudniej
dostępnych dominuje buczyna karpacka, ale powszechnie występują płaty
nasadzonych w miejsce buczyn lasów iglastych, a także fragment boru
dolnoreglowego oraz przy potokach – olsy. Wiek drzewostanów nie przekracza 90
lat, a objęcie ich ochrona miało na celu przede wszystkim zachowanie funkcji
retencyjnych i glebochronnych w górnej części zlewni.
Walory przyrodnicze Gminy Sułkowice wzbogacone są licznymi zabytkami
architektury i sztuki. Do najcenniejszych należą:
− zarys fundamentów XVII-wiecznego kościoła parafialnego w Sułkowicach,
otoczonych murem z zabytkową bramą wejściową;
− XIX -wieczny kościółek p.w. św. Zofii, w którym zachowały się drewniane
drzwi z końca XVII z wyrytą w nich stopką Matki Boskiej w Sułkowicach;
− kaplica p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego wybudowana w 1819 r.
w Sułkowicach;
− kościół parafialny w Harbutowicach p.w. Najświętszego Imienia Maryi,
w którym znajduje się m.in. rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z końca
XIV w. oraz cudami słynący obraz Matki Boskiej Harbutowickiej;
− zabytkowe kaplice, figury i krzyże przydrożne;
− zespół dworsko-pałacowy w Krzywaczce (dwór, oficyna, stajnia, młyn
wodny oraz park krajobrazowy). W tym kompleksie jest również zespół
folwarczny i zespół karczmy (karczma, wozownia ze stajnią oraz
ogrodzenie z dwoma bramami). Wszystkie obiekty pochodzą z pierwszej
połowy XIX wieku;
− zespół Kościoła Parafialnego p.w. Trójcy Świętej we wsi Krzywaczka
(kościół, plebania, budynek gospodarczy, stodoła);
− kompleks zabudowań podworskich wraz z parkiem z XIX wieku położony
w Harbutowicach, w którym aktualnie znajduje się Dom Pomocy
Społecznej.
Stajnia pod Topolą powstała w 2007 r., zlokalizowana jest na polach przy ul.
Wolności w Sułkowicach, blisko granicy z Jasienicą. Stajnia zajmuje się hodowlą
koni, ale także oferuje dodatkowo: przejazd bryczką, parę zaprzęgową, sanie, domek
grillowy, a w zimie – kuligi z pochodniami; dla zaawansowanych i początkujących –
wyjazdy w teren, rajdy jedno- lub kilkudniowe; możliwość organizacji rajdów dla
zorganizowanych grup pod namiotami.
Czyste powietrze, znaczne zalesienie, bogactwo obiektów przyrodniczych i zabytków
architektury to unikalny potencjał Gminy Sułkowice. Na terenie gminy wytyczone
zostały poniższe szlaki turystyczne:
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− szlak żółty: Chełm – Lanckorona – Jastrzębia – Sułkowice – Pisana – Dalin
– Myślenice;
− szlak niebieski: Szlak Sułkowickich kowali: Sułkowice – Rudnik – Lisia
Góra – Krzywaczka – Las Bronaczowa;
− szlak czerwony: Myślenice - Sularzówka – Trzebuńska Góra – Babica –
Bieńkowska Góra – Końcówka – Palcza;
− szlak Czarny: Bieńkowska Góra – Chodnikówka – Harbutowice;
− szlak niebieski: Przełęcz Sanguszki – Końcówka – Bieńkowska Góra –
Koskowa Góra – Bogdanówka.
Popularną atrakcją turystyczną jest zalew. Otaczają go piękne, podgórskie tereny
beskidzkie. Pomysł utworzenia zalewu rekreacyjnego na rzece Gościbia
w Sułkowicach pojawił się już w latach 70-tych XX wieku. Park z zalewem powstał na
zrewitalizowanym obszarze 3,56 ha nadrzecznych szuwarów. Nasadzono drzewa
i krzewy harmonizujące z okoliczną roślinnością naturalną. Wraz z obiektem powstały
dwa parkingi w części północnej i południowej parku. Pierwszy liczy 46 miejsc
postojowych i pełni funkcję parkingu głównego. Nie zapomniano także
o rowerzystach – przy parkingu znajdują się stojaki na rowery. Zalew cieszy się
rosnącą popularnością wśród mieszkańców okolicy i turystów.

2.9

KULTURA I SPORT

Kulturotwórcze działania samorządu Gminy Sułkowice przekładają się na poziom
integracji społeczności lokalnej. Bardzo prężnie działa Sułkowicki Ośrodek Kultury,
gdzie organizowane są różnorakie przedsięwzięcia mające na celu aktywizację
dzieci, młodzieży, dorosłych, m.in.: konkursy plastyczne, muzyczne, warsztaty
prowadzone w ferie i podczas wakacji, kiermasze świąteczne, turnieje szachowe,
koncerty, festiwale, kabarety, występy zespołów oraz wyjazdy na baseny.
Działalność ośrodka kultury skoncentrowana jest na pracy zespołów i kół
zainteresowań oraz prowadzeniu działalności środowiskowej w poszczególnych
miejscowościach gminy. Poza wspomnianymi wcześniej stałymi formami działalności,
organizowane są różne imprezy i konkursy. Najważniejsze z nich to: konkurs szopek,
gwiazd betlejemskich, kartek i stroików świątecznych, konkurs palm i pisanek
wielkanocnych, zajęcia dla dzieci i młodzieży zorganizowane w czasie ferii – turnieje
bilarda, szachów, ping-ponga, dyskoteki , kuligi, wyjazdy na warsztaty plastyczne, itp.
Ośrodek Kultury organizuje zajęcia z języka angielskiego, francuskiego, warsztaty
teatralno-recytatorskie, wystawy prac plastycznych i fotograficzne. Popularne są
festiwale. W obiekcie odbywają się również szkolne akademie z okazji rocznic
państwowych.
Na terenie gminy organizowane są imprezy plenerowe, m.in. Turniej o Memoriał im.
T. Piekarza w Harbutowicach – impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych
oraz organizowane przez Urząd Miejski w Sułkowicach Dni Gminy Sułkowice –
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coroczne, dwudniowe święto gminy z udziałem zespołów muzycznych i tanecznych.
Na targowisku odbywa się także corocznie Jarmark „Sułkowicka Jesień”.
Poza Sułkowickim Ośrodkiem Kultury na terenie gminy działają również m.in.:
1. Centrum Kultury w Harbutowicach – nowoczesny obiekt z zapleczem
stanowiący odpowiednie miejsce na organizację różnego rodzaju widowisk
oraz umożliwiający rozwijanie życia kulturalnego miejscowości poprzez
zapewnianie przestrzeni szkoleń i konferencji3. W Centrum znajduje się mała
świetlica środowiskowa i filia gminnej biblioteki. Mniejsze pomieszczenia są
bazą dla stowarzyszeń i miejscem prowadzenia ich działalności statutowej.
Ośrodek współpracuje ze Stowarzyszeniem Gospodyń „Cis” w Harbutowicach,
które działa na rzecz rozwoju i zachowania dziedzictwa obszarów wiejskich.
Działalność realizowana jest poprzez4:
− promocję walorów turystycznych i kulturowych oraz lokalnych produktów
i przedsięwzięć wsi Harbutowice;
− integrację z Unią Europejską i współpracę z ośrodkami partnerskimi;
− wspieranie rozwoju społeczności lokalnej;
− upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach regionu;
− działalność wychowawczą;
− wyrażanie opinii o sprawach dotyczących regionu;
− współpracę z organizacjami zrzeszającymi mieszkańców społeczności
wiejskich, grupami nieformalnymi oraz z organizacjami i instytucjami szczebla
lokalnego, regionalnego, krajowego i na poziomie międzynarodowym.
2. Centrum Kultury w Krzywaczce – utworzone jako zadanie Planu Odnowy
Miejscowości. Siedzibą jest wydzierżawiony od parafii w zamian za remont
budynek, który został dostosowany do nowych potrzeb. Wykorzystano
pochyłości terenu w taki sposób, że budynek ma kilka osobnych wejść
z różnych poziomów5. Centrum funkcjonuje jako świetlica wiejska działająca
na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Działa w nim także filia Gminnej
Biblioteki Publicznej, która prowadzi zajęcia dla młodych czytelników oraz
przedsięwzięcia służące rozwojowi czytelnictwa na wsi. W obiekcie mieszczą
się również pomieszczenia pod patronatem Stowarzyszenia Gospodyń
„Swojskie Klimaty”. Są one wyposażone w urządzenia i akcesoria kuchenne
pozwalające na spotkania, szkolenia oraz przygotowywanie materiałów na
lokalne wydarzenia. Centrum współpracuje ze stowarzyszeniem „Muzyczna

3

http://www.gmina.sulkowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1580:zwiedzaniecentrum-kultury-w-harbutowicach&catid=6:aktualnosci-ogolne
4 http://www.myslenicki.pl/pl/content/view/2504/192/
5

http://miasto-info.pl/myslenice/7330,centrum-kultury-w-krzywaczce-najlepsze-wmalopolsce.html
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Parantela” w Krzywaczce. Jest to organizacja, do której celów należy6:
kształtowanie i upowszechnianie kultury muzycznej, rozwój muzycznych
zainteresowań mieszkańców wsi, promowanie i wspieranie lokalnego dorobku
artystycznego i kulturalnego, promocja muzyki jako integralnej części życia
społeczno-kulturalnego, wzbogacenie życia społecznego w estetyczne
doznania muzyczne, poszerzenie kręgów odbiorców muzyki, propagowanie
muzyki jako narzędzia profilaktycznego i terapeutycznego, podtrzymywanie
lokalnych tradycji, promocja wsi Krzywaczka i Bęczarka.
3. Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach –
ośrodek posiada filie w Rudniku, Harbutowicach oraz Punkt Biblioteczny
w Krzywaczce. Biblioteka zajmuje się głównie obsługą czytelników oraz
udostępnianiem informacji7. Księgozbiór bibliotek liczy 17 548 woluminów
i jest systematycznie powiększany poprzez nowe zakupy w celu poszerzania
zbiorów o nowości wydawnicze. Zakupy książek finansowane są z budżetu
biblioteki i dotacji ministerialnych. Biblioteka prowadzi katalog alfabetyczny
i rzeczowy oraz elektroniczny. Obiekt posiada także czasopisma dla
zróżnicowanych grup czytelników. Istnieje możliwość zarówno korzystania
z nich na miejscu, jak i wypożyczania ich do domu. Ważnym aspektem
działalności jest gromadzenie materiałów o regionie. Biblioteka prowadzi
również lekcje biblioteczne oraz organizuje wystawki poświęcone
wydarzeniom kulturalnym i promocje nowości.
4. Izba Tradycji w Sułkowicach – działająca od 1 marca 2007 r. przy ośrodku
kultury, a od października 2009 r. przy Gminnej Bibliotece Publicznej im. ks.
Józefa Sadzika w Sułkowicach. W Izbie można znaleźć ponad 500
eksponatów dotyczących Gminy Sułkowice bardzo różnego typu – w tym 273
jest zaewidencjonowanych, opracowanych i opisanych. Na zbiór składają się:
dokumenty i kroniki, pamiętniki i wspomnienia, gazety, czasopisma i wycinki
prasowe, wydawnictwa, mapy, plany, dyplomy, listy i wyróżnienia, narzędzia
i przybory kowalskie oraz gospodarcze, meble, wyposażenie mieszkań, stroje,
ubrania, medale, odznaczenia, puchary, fotografie i obrazy, banknoty
i monety, czyli wszelkiego rodzaju pamiątki z dawnych czasów, jak również
wszelkie informacje o Sułkowicach i okolicach. Najstarszy dokument
w zbiorach pochodzi z 1772 r. W Izbie można między innymi zobaczyć wykaz
i zdjęcia wszystkich proboszczów sułkowickiej parafii od 1786 roku, strój
Zespołu Pieśni i Tańca Elegia z Rudnika. Można tu obejrzeć kolekcję zdjęć
Honorowych Obywateli Gminy Sułkowice, zbiór pamiątek dotyczących
współpracy z miastami partnerskimi Sułkowic – Ronchamp we Francji
i Cuveglio we Włoszech. W Izbie Tradycji organizowane są również różne
wystawy okolicznościowe. W Izbie można zakupić Znaczek Turystyczny nr
546 (jeden z 49 w Małopolsce i 233 w całej Polsce). Izba znalazła się w gronie
najpopularniejszych muzeów, schronisk górskich, tras turystycznych, miast itp.
nie tylko Polski, ale i 14 innych krajów, dzięki czemu przyciąga coraz więcej
turystów. Miejsca oznaczone takim Znaczkiem Turystycznym istnieją w całej
Europie, USA i Rosji.
6
7

http://www.myslenicki.pl/pl/content/view/2500/192/
http://www.biblioteka.sulkowice.pl/informacjeogolne
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5. Galeria Internat – mieszcząca się w budynku byłego internatu szkolnego przy
ul. 1 Maja 66 w Sułkowicach. Działa od 9 marca 1999 roku. Osią przewodnią
działalności galerii są plenery. Powstałe podczas plenerów obrazy stały się
cennymi dokumentami historii Szkoły, Sułkowic okolic. Do najcenniejszej
kolekcji należy Poczet Dyrektorów Szkoły od początku jej istnienia do 2012 r.
(14 portretów) powstały podczas XXI Pleneru i wyeksponowany w auli
szkolnej. O znaczeniu plenerów w środowisku artystycznym świadczy fakt, że
Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego zorganizował
w Galerii Klubu Plastyków w Krakowie wystawę "PLENERY MALARSKIE W
SUŁKOWICACH 1996-2010", a Artyści malarze zadedykowali ją „Pani
Dyrektor Aleksandrze Korpal i jej wspaniałym Rodzicom”.
W Galerii prezentowane są głównie wystawy malarstwa, ale także wystawy
rzeźby, ceramiki, fotografii i okolicznościowe dotyczące np. historii Szkoły – tej
dawnej jak i współczesnej. W Galerii wystawiało swe prace 52 artystów
profesjonalnych, w tym tajwański artysta Jhy WU Cheng. Dziś Galeria to
ośrodek kulturalny z bogatym doświadczeniem. To miejsce nauki i spotkań
towarzyskich. Tu można w otoczeniu dzieł sztuki miło spędzić czas
i skorzystać z gościnnej restauracji Spółdzielni Socjalnej „Podkówka”.
Gmina Sułkowice dysponuje także atrakcyjnymi obiektami sportowymi. Największym
obiektem jest stadion sportowy, użytkowany przez Gimnazjum w Sułkowicach i Klub
Sportowy Gościbia. W 2009 r. powstało boisko wielofunkcyjne przy szkole
podstawowej
w Sułkowicach
w ramach
rządowego
programu
„Budowa
Wielofunkcyjnych Boisk Sportowych Ogólnodostępnych dla Dzieci i Młodzieży”.
Posiada ono sztuczną nawierzchnię umożliwiającą grę w piłkę nożną, siatkową,
ręczną oraz koszykową. Działa tam również kort tenisowy. W 2010 roku nastąpiło
jego otwarcie i poświęcenie oraz nadanie mu imienia Janusza Światłonia. Za placem
targowym przy os. Zielona zbudowano (a na Kamieńcu – urządzono) boiska
trawiaste. W Biertowicach przy szkole podstawowej wyremontowano boisko
betonowe oraz rozbudowano boisko trawiaste z terenem rekreacyjnym za strażnicą
OSP. Trwa budowa boiska trawiastego w Harbutowicach.
W Gminie Sułkowice działa też szereg organizacji pozarządowych funkcjonujących
w poszczególnych obszarach aktywności, w tym:
•

bezpieczeństwo publiczne:
− Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicach „KUŹNIA”;
− Ochotnicza Straż Pożarna w Biertowicach;
− Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywaczce;
− Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku;
− Ochotnicza Straż Pożarna w Harbutowicach;
− Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicach.
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•

sprawy społeczne i rozwój lokalny:
− Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych ”KOLONIA”
w Harbutowicach;
− Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Gminny w Sułkowicach;
− Stowarzyszenie Przyjaciół Harbutowic „Sanguszka” w Harbutowicach,
− Towarzystwo Przyjaciół Sułkowic „KOWADŁO”;
− Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Rudnika Diabelski Kamień;
− Koło Terenowe Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział w Sułkowicach;
− Fundacja Brzezina;
− Koło Pszczelarzy w Sułkowicach;
− Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Zarząd Oddziału
Sułkowice;
− Stowarzyszenie Skotnica dla Natury z siedzibą w Krzywaczce.

•

gospodarka:
− Izba Gospodarcza w Sułkowicach;
− Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”.

•

sport:
− Uczniowski Klub Sportowy "KATANA" Sekcja Judo;
− Ludowy Klub Sportowy „Rudnik”;
− Uczniowski Klub Sportowy „Plon” przy ZPO w Krzywaczce;
− Klub Sportowy „Gościbia”;
− Klub Sportowy „Kuźnia Tańca”;
− Klub Sportowy M-Maximus;
− Ludowy Klub Sportowy Cisy Harbutowice;
− Klub Sportowy „Delfin”.

•

edukacja:
− Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Sułkowicach „Tradycja i Przyszłość”;
− Społeczny Komitet Pomocy Szkole w Krzywaczce działający przy
Stowarzyszeniu Pomocy Szkole „Małopolska”;
− Społeczny Komitet przy Gimnazjum w Sułkowicach, działający przy
Stowarzyszeniu Pomocy Szkole „Małopolska”;
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− Społeczny Komitet przy ZPO w Harbutowicach
Stowarzyszeniu Pomocy Szkole „Małopolska”.
•

działający przy

kultura:
− Muzyczna Parantela w Krzywaczce;
− Stowarzyszenie Gospodyń CIS w Harbutowicach;
− Stowarzyszenie Gospodyń „KALINA” w Rudniku;
− Stowarzyszenie Gospodyń w Sułkowicach;
− Stowarzyszenie Gospodyń „Swojskie Klimaty” w Krzywaczce;
− Koło Gospodyń Wiejskich w Biertowicach.

Wymienione organizacje reprezentują szerokie spectrum działalności, aczkolwiek
działają z różną intensywnością i efektywnością. Większość z nich kultywuje tradycje
lokalne, dba o rozwój kulturalny, edukacyjny i społeczny gminy oraz podejmuje
działania na rzecz popularyzacji sportu i rekreacji. Organizacje pozarządowe są
bardzo istotnym partnerem gminy w rozwoju kapitału społecznego, jednakże
większość z nich dopiero rozwija swoją działalność lokalną. Poziom ich aktywności
nie jest zbyt wysoki, jak na potrzeby lokalne mieszkańców gminy. Należy także
zaznaczyć, iż niektóre z wymienionych wyżej organizacji to sformalizowane grupy
nieformalne mieszkańców, które ukonstytuowały się w stowarzyszenia w związku
z potencjalną możliwością pozyskania środków z Lokalnej Grupy Działania „Między
Dalinem a Gościbią”, choć nie wszystkie ten zamiar zrealizowały.

2.10 OCHRONA ŚRODOWISKA
Gmina Sułkowice z powodzeniem realizuje przedsięwzięcia w zakresie ochrony
środowiska naturalnego. Celem gminy jest oferowanie mieszkańcom wysokiej jakości
usług komunalnych po przystępnych cenach. Stało się to możliwe dzięki
zewnętrznym źródłom finansowania (głównie unijnym). W ostatnich latach
w znacznej części Gminy Sułkowice powstała sieć wodociągowa i kanalizacyjna.
Przełożyło się to na poprawę jakości wód w pośredniej strefie ochrony ujęcia wody
pitnej dla Skawiny oraz na zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez
wykorzystanie dla celów rekreacyjnych potoków: Gościbia, Harbutówka i Skawinka.
Problem zaopatrzenia w wodę na terenie gminy został rozwiązany w wyniku prac
modernizacyjnych ujęcia i sieci oraz wykonania rezerwowego zasilania ze Zbiornika
Dobczyckiego w miejscowości Krzywaczka oraz w Jaworniku. Obecnie miasto
Sułkowice oraz sołectwa: Krzywaczka, Biertowice i Rudnik posiadają możliwość
korzystania z wodociągu komunalnego.
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Gmina dysponuje rozbudowaną i zmodernizowaną oczyszczalnią ścieków
w Biertowicach. Przepustowość ścieków w tym obiekcie wynosi 2510 m3/dobę.
W gminie pierwotnie zostały stworzone bardzo dobre warunki do prawidłowego
gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów. Stało się to możliwe dzięki uruchomieniu
nowoczesnego składowiska oraz wyposażeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej
w odpowiedni sprzęt, kosze i worki do segregacji. Niestety ustawa z dnia 13 czerwca
2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r.
poz. 888) spowodowała, że stworzony system gospodarki odpadami okazał się
zbędny, a teren przeznaczony na składowisko oraz sortownię odpadów –
nieprzydatny na ten cel. Obecnie teren ten wymaga zmiany funkcji, przy czym gmina
ma w planach przeznaczenie go na cele inwestycyjne. Proces ten wymaga jednak
wcześniejszej kompleksowej rekultywacji obszaru.
Miasto Sułkowice jest zgazyfikowane w 97%. Do miejskiej sieci gazowej przyłączone
są 1463 gospodarstwa domowe. Łącznie w gminie długość sieci wynosi: 196,9 km
i występują 2873 przyłącza. Najwięcej gospodarstw domowych przyłączono do sieci
w Sułkowicach. Średnia dla całej gminy wynosi: 86,4%.
Na terenie gminy zalecane jest wymienianie kotłów węglowych o małej sprawności
na kotły gazowe o dużej sprawności, co pozwala na bardziej efektywne i mniej
szkodliwe dla środowiska zapewnienie dostaw ciepła. Podjęte działania wpływają na
zmniejszenie emisji do powietrza substancji trujących w postaci tlenku azotu,
dwutlenku siarki czy tlenków węgla.
Tabela 12. Sieć gazowa w Gminie Sułkowice

Miejscowość

Długość sieci w km

Przyłącza

Liczba posesji %

% posesji

Sułkowice

92,5

1422

1463

97

Rudnik

39,6

577

694

83

Krzywaczka

26,3

345

372

93

Harbutowice

22,9

349

393

89

Biertowice

15,6

140

200

70

Ogółem

196,9

2873

2931

86,4

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sułkowice
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2.11 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
Gmina Sułkowice położona jest w powiecie myślenickim, w odległości 25 km od
Krakowa. Układ komunikacyjny stanowi ważny element krystalizujący strukturę
przestrzenną gminy. Szkielet układu komunikacyjnego gminy Sułkowice stanowią
drogi:
•

droga krajowa nr 52 Bielsko-Biała – Głogoczów stanowiąca część korytarza
transportowego o znaczeniu międzynarodowym; droga wojewódzka nr 956
Biertowice – Zembrzyce (skrzyżowanie tych dróg znajduje się w Biertowicach);

•
•
•
•
•
•
•

droga wojewódzka nr 955 Sułkowice – Jawornik;
droga powiatowa Sułkowice – Jasienica – Bysina;
droga powiatowa Sułkowice – Izdebnik;
droga powiatowa Krzywaczka – Wola Radziszowska – Borek Szlachecki;
droga powiatowa Krzywaczka – Radziszów – Skawina;
droga powiatowa Biertowice – Rudnik;
droga powiatowa Krzywaczka – Bęczarka – Głogoczów.

Łączna długość dróg wynosi 57,623 km, a ich powierzchnia zajmuje 200042,5 m². W
poniższej tabeli przedstawiono zestawienie długości i powierzchni dróg według
rodzaju nawierzchni.
Tabela 13. Długość i powierzchnia dróg według rodzaju nawierzchni w Gminie Sułkowice

Rodzaj nawierzchni

Długość w km

Powierzchnia w m²

Twarda ulepszona bitumiczna

37,9

139609,5

Gruntowa naturalna

2,7

6620

Gruntowa wzmocniona
żwirem, żużlem

16,5

51829,4

Twarda ulepszona kostką

0,4

1463,7

Twarda ulepszona betonowa

0,2

519,9

Źródło: Ewidencja dróg gminnych oraz obiektów mostowych w Gminie Sułkowice

Zarówno pod względem długości, jak i powierzchni, w gminie przeważają drogi
o nawierzchni ulepszonej bitumicznej. Ich łączna długość wynosi 37,9 km.
Stosunkowo dużą część wszystkich dróg stanowią drogi o nawierzchni gruntowej
wzmocnionej żwirem lub żużlem. Ich łączna powierzchnia zajmuje 51829,4 m². Suma
powierzchni chodników i ścieżek rowerowych wynosi 2735,4 m². Przy drogach
zainstalowanych jest 176 sztuk oświetlenia oraz 79 sztuk znaków poziomych.
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2.12 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Na całym obszarze gminy objętym strefą zewnętrznego terenu ochrony pośredniej
ujęcia wody pitnej na rzece Skawince obowiązuje zasada bezwzględnego
odprowadzania ścieków do kanalizacji zakończonej oczyszczalnią ścieków. System
odprowadzania i oczyszczania ścieków obecnie obejmuje miejscowość Sułkowice
oraz sołectwa: Krzywaczka, Biertowice i Rudnik. Oczyszczalnia ścieków znajduje się
w Biertowicach.
Tabela 14. Sieć kanalizacyjna Gminy Sułkowice – dane za 2015 rok

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej

km

128.7

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania

szt.

1 377

Ścieki odprowadzone

dam3

185.0

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w miastach

osoba

4 381

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

osoba

6 177

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 128,7 km. Występuje 1377 przyłączy
prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Łącznie
z sieci kanalizacyjnej korzysta 6177 osób, w czym 4381 to mieszkańcy miasta. W
gminie tylko 42,1 % mieszkańców posiada dostęp do kanalizacji. Najgorsza sytuacja
występuje na obszarach wiejskich, gdzie z sieci kanalizacyjnej korzysta 22,1 % osób.
W mieście jest to 67%.
Gmina Sułkowice konsekwentnie od początku lat 90-tych realizuje założenia zawarte
w Planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Przejawia się to
w wielu działaniach, których wiodącym jest przede wszystkim realizacja zadań
z zakresu gospodarki paliwami gazowymi.
System zaopatrzenia w gaz obejmuje obecnie wszystkie miejscowości gminy.
Głównym źródłem zaopatrzenia jest stacja redukcyjno-pomiarowa w Myślenicach.
Drugorzędne znaczenie ma zasilanie ze stacji redukcyjno-pomiarowych
zlokalizowanych w Gaju (gmina Mogilany) i w Rzozowie (gmina Skawina). Na terenie
Gminy Sułkowice gaz jest rozprowadzany poprzez sieć gazociągów średniego
ciśnienia. Możliwości dalszego rozwoju systemu, a także wykorzystania gazu do
celów grzewczych są w dużej mierze uzależnione od cen gazu i ich relacji do cen
innych paliw.
Liczba czynnych przyłączy gazowych do budynków w 2015 roku wynosiła 2 769
sztuk, natomiast długość czynnej sieci gazowej – 125 553 m. Z sieci gazowej
korzysta 56,3 % ogółu ludności gminy (63,6 % mieszkańców miasta i 50,5 %
mieszkańców wsi).
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Tabela 15. Sieć gazowa Gminy Sułkowice – dane za 2015 rok

Długość czynnej sieci ogółem w m

m

125 553

Czynne przyłącza do budynków ogółem (mieszkalnych
i niemieszkalnych)

szt.

2 769

Odbiorcy gazu

gosp.

2 066

Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem

gosp.

936

Odbiorcy gazu w miastach

gosp.

1 005

Ludność korzystająca z sieci gazowej

osoba

8 262

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Gmina Sułkowice jest zaopatrywana w wodę poprzez wodociągi komunalne
z ujęciem wód powierzchniowych na potoku Gościbia, ujęcia powierzchniowe
„prywatne” powstałe w latach 70-90 XX wieku i ujęcia głębinowe ze studni
w miejscowości Krzywaczka, a także poprzez zakup wody z wodociągów gminy
Myślenice. Istniejąca sieć wodociągowa obejmuje swym zasięgiem miejscowości
Sułkowice, Krzywaczka, Rudnik i Biertowice.
Tabela 16. Sieć wodociągowa Gminy Sułkowice w 2015 roku

długość czynnej sieci rozdzielczej

km

82.6

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania

szt.

2 156

Woda dostarczona gospodarstwom domowym

dam3

216.3

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w miastach

osoba

5 258

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

osoba

9 134

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Długość czynnej sieci rozdzielczej w 2015 roku wynosiła 82,6 km, natomiast liczba przyłączy
prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 2156. 62,3%
mieszkańców gminy korzysta z sieci wodociągowej (80,4 % mieszkańców miasta i 47,4 %
mieszkańców wsi).

2.13 BUDOWNICTWO I WARUNKI MIESZKANIOWE
Warunki mieszkaniowe mają duży wpływ na postrzeganie sytuacji materialnej i ocenę
komfortu życia. W Gminie Sułkowice przeciętna powierzchnia użytkowa jednego
mieszkania stopniowa wzrasta. W 2015 roku wynosiła ona 95,6 m² i była o 1,4 m²
większa niż dwa lata wcześniej. Zgodnie z krajowymi tendencjami mieszkania
o większej powierzchni występują na obszarach wiejskich.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę również
wzrosła – w 2015 roku wynosiła 24,6 m2. Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost liczby
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mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców. W porównaniu do wzrostu liczby
ludności oznacza to nowe inwestycje mieszkaniowe.
Tabela 17. Zasoby mieszkaniowe w Gminie Sułkowice – wskaźniki z lat 2013-2015

Przeciętna
powierzchnia
użytkowa 1
mieszkania (m2)

Przeciętna
powierzchnia
użytkowa
mieszkania na 1
osobę

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Sułkowice

94.2

95.0

95.6

23.9

24.2

24.6

253.6

254.6

257.3

3.94

3.93

3.89

Miasto

90.4

91.2

91.9

22.7

23.1

23.5

251.5

253.0

256.0

3.98

3.95

3.91

Obszar wiejski

97.3

97.9

98.6

24.8

25.1

25.5

255.3

255.9

258.4

3.92

3.91

3.87

Zasób – wskaźniki

Mieszkania na
1000
mieszkańców

Przeciętna
liczba osób na 1
mieszkanie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Powyższe
zestawienie
dowodzi
o poprawie
warunków
mieszkaniowych
w analizowanym czasie na obszarze Gminy Sułkowice. Tabela 18 zawiera dane
ilościowe na temat zasobów mieszkaniowych w latach 2004-2015.
Tabela 18. Zasoby mieszkaniowe w Gminie Sułkowice w latach 2004-2015
Zasób

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sułkowice

3 508

3 518

3 538

3 580

3 639

3 671

3 589

3 633

3 669

3 697

3 730

3 773

Miasto

1 641

1 645

1 650

1 661

1 682

1 695

1 608

1 625

1 631

1 640

1 654

1 674

Obszar wiejski

1 867

1 873

1 888

1 919

1 957

1 976

1 981

2 008

2 038

2 057

2 076

2 099

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W okresie analizy widoczny jest rozwój zasobu mieszkaniowego. W tym czasie
nastąpił wzrost ilości mieszkań w Gminie Sułkowice z 3 508 w roku 2004 do 3 773
w roku 2015. Charakterystycznym zjawiskiem jest, że wzrost ten miał miejsce
głównie na obszarze wiejskim. Jest to zgodne z kierunkiem migracji ludności
i stanowi potwierdzenie rozwoju obszarów wiejskich w Gminie Sułkowice. W kolejnej
tabeli przedstawiono wyposażenie mieszkań w poszczególne instalacje.
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Tabela 19. Wyposażenie mieszkań Gminy Sułkowice w instalacje w 2015 roku

W miastach

Na wsi

Wodociąg

Łazienka

Centralne ogrzewanie

Wodociąg

Łazienka

Centralne ogrzewanie

97.8%

94.7%

86.1%

97.0%

90.9%

77.6%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wyposażenie mieszkań na terenie Gminy Sułkowice w instalacje można określić jako
dobre. W wodociąg wyposażonych jest 97,8 % mieszkań w mieście i 97 % mieszkań
na obszarze wiejskim. Należy dążyć do poprawy wyposażenia w łazienkę (obecnie
94,7 % - miasto i 90,9 % - wieś). Największa różnica pomiędzy obszarem miejskim
i wiejskim występuje pod względem wyposażenia w centralne ogrzewanie (86,1 % miasto i 77,6 % - wieś).
Tabela 20. Budownictwo mieszkaniowe – mieszkania oddane do użytkowania w Gminie Sułkowice w
latach 2005-2015

mieszkania

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sułkowice

12

29

48

59

32

31

47

44

32

38

49

Miasto

5

6

15

21

13

11

18

11

11

15

22

Obszar wiejski

7

23

33

38

19

20

29

33

21

23

27

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W Gminie Sułkowice następuje przyrost ilości zasobu mieszkaniowego. Na
przestrzeni lat 2005-2015 oddawano do użytkowania średnio 38 mieszkań w ciągu
roku. Najwięcej mieszkań powstało na obszarze wiejskim, co potwierdza
zainteresowanie nabywców. Najwięcej mieszkań w gminie oddano do użytkowania
w 2008 roku (59), natomiast najmniej w 2005 roku (12). Obecnie występuje tendencja
wzrostowa. Ilość mieszkań oddanych do użytkowania w 2015 roku wyniosła 49.
Na terenie Gminy Sułkowice zlokalizowanych jest ogółem 216 obiektów
komunalnych, w tym 34 kluczowe budynki i obiekty – zgodnie ze specyfikacją
przedstawioną w tabeli 21 oraz inne budowle gminne w łącznej liczbie 179.

46
Id: 3E2B9EDA-2BFE-4E76-8A4A-523D8664E4FC. Podpisany

Strona 46

Tabela 21. Obiekty komunalne

Rodzaj obiektów

Liczba

Budynki mieszkalne

3

Budynki przedszkola

4

Budynki szkół

7

Obiekty sportowe

4

Domy Kultury

2

Pozostałe budynki użyteczności publicznej

14

Razem:

34

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Sułkowicach

2.14 PODMIOTY GOSPODARCZE I OTOCZENIE BIZNESU
W Gminie Sułkowice widoczny jest wzrost liczby podmiotów gospodarczych. W 2015
roku wynosiła ona 1239, co w porównaniu z rokiem 2011 stanowi zwiększenie
o 3,3 %. W strukturze własnościowej znacząco przeważa sektor prywatny. W 2015
zarejestrowanych było 1201 przedsiębiorstw sektora prywatnego, natomiast sektora
publicznego – 36. Szczególne znaczenie dla gospodarki gminy mają duże podmioty
o utrwalonej pozycji rynkowej.
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Tabela 22. Podmioty gospodarcze wg sektorów własnościowych w Gminie Sułkowice w latach 2011 - 2015
Podmioty wg sektorów własnościowych

2011

2012

2013

2014

2015

Podmioty gospodarki narodowej ogółem

1 199

1 219

1 219

1 236

1 239

Sektor publiczny – ogółem

37

38

38

38

36

Sektor publiczny – państwowe i samorządowe
jednostki prawa budżetowego

33

34

34

34

32

Sektor publiczny – spółki handlowe

1

1

1

1

1

sektor prywatny – ogółem

1 162

1 181

1 181

1 198

1 201

Sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą

1 038

1 049

1 046

1 052

1 058

Sektor prywatny – spółki handlowe

28

33

35

36

35

Sektor prywatny – spółki handlowe z udziałem
kapitału zagranicznego

8

9

8

8

6

Sektor prywatny – spółdzielnie

3

3

3

4

4

Sektor prywatny – fundacje

2

2

1

1

1

Sektor prywatny – stowarzyszenia
i organizacje społeczne

25

27

28

30

30

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W sektorze publicznym największą liczbę podmiotów stanowią państwowe
i samorządowe jednostki prawa budżetowego. W sektorze prywatnym natomiast
dominują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Wzrasta też liczba
spółek handlowych oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych.
W analizowanym czasie wzrastała liczba podmiotów gospodarczych w Gminie
Sułkowice. Najintensywniejszy wzrost występował wśród podmiotów zajmujących się
przemysłem i budownictwem oraz pozostałą działalnością. Zmalała liczba
podmiotów związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem.
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Tabela 23. Podmioty gospodarcze według rodzajów działalności w latach 2011-2015

Działalność podmiotów gospodarczych

2011

2012

2013

2014

2015

Ogółem

1 199

1 219

1 219

1 236

1 239

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

21

18

16

15

18

Przemysł i budownictwo

463

472

478

471

480

Pozostała działalność

715

729

725

750

741

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Tabela 24. Podmioty gospodarcze – charakterystyka

Wskaźniki

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności

832

838

836

844

845

Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys.
ludności

74

76

72

77

76

Jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności

63

64

67

62

70

Podmioty wpisane do rejestru na 1000 ludności

83

84

84

84

84

Podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym

129
.2

129
.9

129
.4

131
.2

131
.9

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000
ludności

72

72

72

72

72

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100
osób w wieku produkcyjnym

11.
2

11.
2

11.
1

11.
2

11.
3

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000
mieszkańców

1.8
7

1.9
9

1.9
9

2.1
2

2.1
1

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys.
mieszkańców

19

20

20

21

21

Podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności w wieku
produkcyjnym

114

117

111

119

118

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Z roku 2011 na rok 2015 zwiększyła się liczba podmiotów wpisanych do rejestru
REGON na 10 tys. ludności. Zwiększyła się także liczba nowo zarejestrowanych
w rejestrze REGON na 10 tys. ludności. Liczba podmiotów wykreślonych z rejestru
ulegała zmianom, lecz obecnie widoczne jest zwiększenie liczby jednostek
wykreślanych z rejestru REGON na 10 tys. ludności.
W latach 2011-2015 zwiększyła się liczba podmiotów na 1000 mieszkańców w wieku
produkcyjnym (ze 129 na 132). Nieznacznemu zwiększeniu uległa też liczba
podmiotów nowo zarejestrowanych na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym (o 4
jednostki). Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost ilości fundacji, stowarzyszeń
i organizacji społecznych w przeliczeniu na 1000 i 10 000 mieszkańców.
Problematyką gospodarczą zajmuje się w gminie m.in. Izba Gospodarcza
w Sułkowicach. Jest ona organizacją samorządu gospodarczego powołaną w celu
ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych podmiotów, które są w niej
zrzeszone. Izba kształtuje i upowszechnia zasady etyki, a także promuje reguły
międzynarodowego obrotu handlowego, w szczególności normy rzetelnego
postępowania w obrocie gospodarczym. Poszczególne zadania są realizowane
poprzez prowadzenie rejestru podmiotów zrzeszonych, promocję inicjatyw
gospodarczych, tworzenie banku informacji gospodarczej z bazami danych, zbieranie
i opracowywanie informacji o sytuacji gospodarczej w regionie, organizowanie
wystaw,
targów,
konferencji,
przygotowanie
materiałów
informacyjnych
i szkoleniowych w zależności od potrzeb członków izby, pozyskiwanie dla członków
izby ofert handlowych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz
wdrażanie i prowadzenie postępowania (mediacyjnego i polubownego) w sporach
gospodarczych dotyczących członków izby.
Widoczny jest brak terenów inwestycyjnych w gminie, w szczególności scalonych
obszarowo i funkcjonalnie, uzbrojonych i z dobrym dojazdem. Utrudnia to
pozyskiwanie inwestorów i hamuje rozwój przedsiębiorczości. W gminie relatywnie
niewiele jest nowych inwestycji przemysłowych bądź usługowych. Tereny najbardziej
rozwinięte gospodarczo w Gminie Sułkowice znajdują się w sołectwach: Biertowice
i Rudnik oraz w mieście Sułkowice.
Aby stworzyć lepsze warunki rozwoju przedsiębiorczości w gminie docelowo
planowane jest utworzenie zaplecza technicznego dla strefy gospodarczej
w Sułkowicach. Zaplecze to powstanie na terenie zamkniętego składowiska śmieci,
z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury technicznej: sieci wodno-kanalizacyjnej,
gazowej, rozdzielni elektrycznej oraz placów i ramp przeładunkowych. Lokowane
w sąsiedztwie byłego składowiska zakłady produkcyjne, będą mogły korzystać
z łatwego doprowadzenia mediów oraz z bazy przeładunkowej. Dla pełniejszego
wykorzystania rezerw terenowych planuje się utworzyć na terenie likwidowanego
składowiska centrum energii odnawialnej gminy z elektrowniami solarnymi
zlokalizowanymi na zrekultywowanych czaszach składowiska. Planowane
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przedsięwzięcia powinny skutecznie zachęcić do przenoszenia
produkcyjnych z obszaru gęstej zabudowy do strefy gospodarczej.

warsztatów

W Gminie Sułkowice działa kilka sklepów wielkopowierzchniowych, tj. Delikatesy
Centrum (2 lokalizacje w Sułkowicach), Biedronka (Biertowice), Carrefour
(Sułkowice), Lewiatan (Rudnik i Sułkowice), Centrum Handlowe E7 (Krzywaczka)
oraz targowisko miejskie przy ul. Ptasznica w Sułkowicach.

51
Id: 3E2B9EDA-2BFE-4E76-8A4A-523D8664E4FC. Podpisany

Strona 51

3 Metodyka opracowania diagnozy
i Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Sułkowice do roku 2023
wraz z opisem działań partycypacyjnych
Diagnozę obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego w Gminie Sułkowice, jak
również proces opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji przeprowadzono
w oparciu o ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz.
1777), jak również zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały nr 481/16 Zarządu
Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 r., tj. Regulaminem konkursu
dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów
rewitalizacji na terenie województwa małopolskiego, współfinansowanego
z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Pierwszym etapem działań było zidentyfikowanie obszaru zdegradowanego i obszaru
do rewitalizacji. W toku tych prac ustalono, które części Gminy Sułkowice powinny
zostać zakwalifikowane jako obszary zdegradowane, to jest obszary znajdujące się
w stanie kryzysowym pod względem społecznym, a także gospodarczym,
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym bądź środowiskowym. Stan kryzysowy
obszaru oznacza, że na określonym terenie występuje koncentracja negatywnych
zjawisk społecznych w powiązaniu z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej
ze sfer, tj. gospodarczej, techniczno-infrastrukturalnej lub/i środowiskowej.
Kolejnym krokiem było wskazanie terenu rewitalizowanego, za który uznano tę część
obszaru zdegradowanego, gdzie koncentracja powyższych problemów jest
najwyższa, zajmującą nie więcej niż 20% powierzchni gminy, zamieszkałą przez nie
więcej niż 30% mieszkańców gminy. Zgodnie z art. 10 ustawy, za obszar
rewitalizowany uznano część obszaru zdegradowanego, cechującą się szczególną
koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, z uwzględnieniem pozostałych
problemów: gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych czy też
środowiskowych. Jest to obszar, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju
lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Przyjęto, że zarówno obszar
zdegradowany, jak też obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary,
w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic. W wyniku diagnozy
wyznaczono dwa takie podobszary w Gminie Sułkowice.
Następny etap działań zmierzał do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji,
bazującego na pogłębionej diagnozie obszaru rewitalizowanego oraz zdefiniowanej
wizji funkcjonowania tego obszaru po pomyślnym zakończeniu procesów
rewitalizacyjnych. Dla urzeczywistnienia tej wizji zdefiniowano także cel strategiczny
i cele operacyjne, jak również określono zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne –
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podstawowe i uzupełniające – umożliwiające osiągnięcie zaplanowanych rezultatów
programu, służących przede wszystkim poprawie sytuacji na obszarze kryzysowym.
Zdefiniowano także pozostałe kierunki działań rewitalizacyjnych, w ramach których
istnieje możliwość realizacji innych projektów, nie wymienionych w programie, ale
zgodnym z celami rewitalizacji w Gminie Sułkowice. W dokumencie opisano także
sposób wdrożenia GPR oraz wskaźniki umożliwiające monitoring postępów we
wdrażaniu programu, zasady komunikacji w programie i wytyczne dotyczące
promocji programu, a także uwarunkowania dotyczące partnerstwa w projektach
rewitalizacyjnych. Odniesiono się także do komplementarności przestrzennej,
problemowej, proceduralno-instytucjonalnej oraz międzyokresowej. W tabelarycznym
ujęciu projektów uwzględniono również komplementarność finansową.
Za przygotowanie diagnozy oraz Gminnego Programu Rewitalizacji w Gminie
Sułkowice odpowiadał Zespół ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Sułkowice (zwany danej Zespołem), powołany Zarządzeniem nr 120/1/2016
Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu
ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminu Sułkowice oraz
reorganizowany Zarządzeniem nr 120/8/2016 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 28
października 2016 r. w sprawie zmiany składu, struktury oraz zadań Zespołu ds.
opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice, powołanego
Zarządzeniem nr 120/1/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
W skład zespołu weszli:
•

Rozalia Oliwa, Zastępca Burmistrza Sułkowic – Przewodniczący Zespołu;

•

Adam Gumularz (samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy
zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach) – Koordynator Zespołu;

•

Jolanta Furgał (pracownik administracyjny Urzędu Miejskiego w Sułkowicach)
– Sekretarz Zespołu;

•

członkowie Zespołu;

•

Małgorzata Dziadkowiec (Sekretarz Gminy Sułkowice);

•

Teresa Garbień (Skarbnik Gminy Sułkowice);

•

Ewa Garbień (samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania
zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach);

•

Jerzy Biernat (Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego w Urzędzie
Miejskim w Sułkowicach);

•

Maciej Budek (Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony
Środowiska w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach);

•

Barbara Flaga (Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Rekreacji w Urzędzie
Miejskim w Sułkowicach);

•

Józefa Bernacka (Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach);

funduszy
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•

Dorota Gabryl (Zastępca Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (uprawnienia budowlane);

•

Janusz Gędłek (Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach mający
uprawnienia geodezyjne);

•

przedstawiciel Wykonawcy dr Joanna Kurowska-Pysz, zapewniająca wsparcie
eksperckie oraz koordynację prac Zespołu.

Zespół dokonał m.in. oceny eksperckiej niektórych czynników jakościowych, co do
których nie dysponowano danymi liczbowymi, jednakże z uwagi na ich znaczenie
uwzględniono je również w procesie delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru
do rewitalizacji. Wyniki oceny eksperckiej bazowały na znajomości gminy
i doświadczeniu zawodowym jego członków, jak również na wynikach badania
ankietowego, jakościowego, które przeprowadzone zostało w Gminie Sułkowice
w okresie od 18 kwietnia do 6 maja 2016 roku. Wzięło w nim udział 78 osób z całej
gminy. Uzyskane w ten sposób dane dotyczyły oceny sfery społecznej,
gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej w Gminie
Sułkowice, a także wskazywały konkretne miejsca i problemy wymagające
rozwiązania w mieście Sułkowice i w poszczególnych sołectwach.
Wyniki oceny jakościowej przeprowadzonej przez grupę ekspercką były poddane
ocenie interesariuszy rewitalizacji w procesie konsultacji społecznych.
W procesie wyznaczania obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego (marzec –
maj 2016 roku) jako szczególnie istotne uwzględniono następujące czynniki:
•

koncentracja negatywnych zjawisk mierzona liczbą wskaźników odnoszących
się do zidentyfikowanych czynników ocenionych negatywnie (pod uwagę
brano przede wszystkim zjawiska społeczne, a w dalszej kolejności problemy
gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne itp.);

•

znaczenie danego obszaru dla rozwoju lokalnego.

Podczas formułowania diagnozy wykorzystano dostępne źródła danych:
• dane ilościowe i dane jakościowe uzyskane od służb samorządowych Gminy
Sułkowice;
• dane jakościowe od mieszkańców w wyniku badań ankietowych, warsztatów
i konsultacji społecznych;
• dane ilościowe zaczerpnięte z ogólnodostępnych źródeł;
• wnioski ze spacerów badawczych oraz inwentaryzacji tkanki gminnej;
• wnioski ze spotkań z interesariuszami, jak też wyniki innych działań
partycypacyjnych.
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W ujęciu przestrzennym diagnozę obszaru kryzysowego wraz z delimitacją obszaru
zdegradownego i rewitalizowanego prowadzono na trzech poziomach (rysunek 12).
Rysunek 12. Etapy diagnozy obszaru kryzysowego

Delimitacja obszaru zdegradowanego

Delimitacja obszaru rewitalizowanego w aspekcie
natężenia zjawisk kryzysowych

Pogłębiona analiza obszaru rewitalizowanego,
identyfikująca kluczowe problemy
Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z rys. 12 przebieg prac prowadzących do wyznaczenia
i szczegółowego scharakteryzowania obszaru rewitalizowanego był następujący:
1. Dokonano agregacji uzyskanych danych, przyjmując podział gminy na miasto
Sułkowice i cztery sołectwa: Biertowice, Krzywaczka, Rudnik i Harbutowice.
Następnie dzięki analizie ilościowej i jakościowej zebranych danych wyłoniono
obszary, gdzie dochodzi do kumulacji problemów społecznych, jak również
innych powiązanych z nimi problemów, tj. gospodarczych, środowiskowych,
technicznych i przestrzenno-funkcjonalnych. W wyniku tych analiz
zdefiniowano obszar zdegradowany;
2. W ramach drugiego etapu diagnozy wykorzystano niższy poziom agregacji
danych. Dążono do wyznaczenia tych obszarów, gdzie występuje najwyższa
koncentracja analizowanych problemów. Z uwagi na fakt, iż nie cały obszar
Gminy Sułkowice jest podzielony na ulice, uznano, iż na tym etapie diagnozy
optymalne będzie posłużenie się okręgami wyborczymi. Przyjęto, że zwarty
obszar rewitalizowany lub podobszary obszaru rewitalizowanego wyznaczone
zostaną na poziomie okręgów wyborczych w Gminie Sułkowice. W oparciu
o pogłębioną analizę występujących na obszarze zdegradowanym problemów
społecznych w powiązaniu z problemami gospodarczymi, środowiskowymi
i przestrzenno-funkcjonalnymi
i technicznymi
wyznaczono
obszar
rewitalizowany, nieprzekraczający 20% powierzchni gminy i zamieszkały przez
nie więcej niż 30% mieszkańców gminy. Kształt obszaru zdegradowanego
i rewitalizowanego został przyjęty uchwałą nr XXV/137/2016 Rady Miejskiej
w Sułkowicach z dnia 7 lipca 2016 roku, opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2016 r. poz. 4293;
3. Wyznaczony obszar rewitalizowany objęto pogłębioną diagnozą problemów
lokalnych, opartą głównie na badaniach jakościowych, prowadzoną
z aktywnym udziałem mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli
organizacji pozarządowych, samorządowców i innych zainteresowanych. W
oparciu o zdefiniowaną przez zespół mapę problemów i potencjałów lokalnych
w dwóch podobszarach rewitalizowanych, jak również w oparciu o wyniki
55
Id: 3E2B9EDA-2BFE-4E76-8A4A-523D8664E4FC. Podpisany

Strona 55

analizy SWOT oraz wyniki badań fokusowych prowadzonych podczas
warsztatów – wypracowano kształt przedsięwzięć, które mają na celu
rozwiązanie problemów na obszarze rewitalizowanym.
W procesie wyznaczania obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego analizowano
czynniki (wskaźniki) wymienione w tabeli 25.
Tabela 25. Wykaz wszystkich czynników (wskaźników) analizowanych w procesie diagnozy obszaru
zdegradowanego i rewitalizowanego na terenie Gminy Sułkowice

1. Czynniki społeczne
1. Liczba uzależnionych od alkoholu
2. Liczba długotrwale bezrobotnych
3. Liczba przestępstw przeciwko rodzinie
4. Liczba osób objętych pomocą społeczną z uwagi na przemoc w rodzinie
5. Liczba osób objętych pomocą społeczną z uwagi na ubóstwo
6. Liczba osób objętych pomocą społeczną z uwagi na potrzebę ochrony macierzyństwa
7. Liczba osób objętych pomocą społeczną z uwagi na rodziny niepełne
8. Liczba osób objętych pomocą społeczną z uwagi na rodziny wielodzietne
9. Liczba osób objętych pomocą społeczną z uwagi na niepełnosprawność
10. Liczba osób objętych pomocą społeczną z uwagi na dług, chorobę
11. Liczba osób objętych pomocą społeczną z uwagi na bezradność opiekuńczo-wychowawczą
12. Rozmieszczenie lokalnych inicjatyw społecznych (kapitał społeczny)
13. Znaczenie danego terenu i jego infrastruktury dla przezwyciężenia zjawisk kryzysowych na
obszarze rewitalizowanym
14. Wyniki sprawdzianu klas szóstych w szkołach podstawowych w Sułkowicach (poziom edukacji)

2. Czynniki gospodarcze
1. Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Sułkowice
2. Stopień wykorzystania lokalnego potencjału gospodarczego dla rozwoju biznesu
3. Liczba wydanych pozwoleń na budowę budynków produkcyjno-usługowych w latach 2014-2015
4. Liczba przedsiębiorstw, które zaprzestały działalności na terenie Gminy Sułkowice

3. Czynniki przestrzenno-funkcjonalne i techniczne
1. Dostępność parkingów
2. Poziom degradacji infrastruktury komunalnej
3. Estetyka przestrzeni publicznej
4. Poziom degradacji dróg
5. Poziom bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej
6. Dostęp do Internetu
7. Stan techniczny budynków mieszkalnych

4. Czynniki środowiskowe
1. Dzikie wysypiska śmieci
2. Stan środowiska naturalnego
3. Liczba osób podłączonych do kanalizacji
Źródło: opracowanie własne

Dla uzyskania skali porównawczej wszystkie czynniki analizowano w przeliczeniu na
wskaźniki odnoszące się do 100 mieszkańców i/lub na 1 ha2 powierzchni okręgu
wyborczego, odnosząc je do przeciętnej wartości danego wskaźnika na poziomie
gminy.
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Dokonując oceny czynników (wskaźników) zastosowano następujące oznaczenia:
•

kolorem pomarańczowym oznaczono te wartości czynników (wskaźników),
które znajdują się na poziomie zbliżonym do wartości przeciętnej dla całego
obszaru gminy;

•

kolorem zielonym oznaczono te wartości czynników (wskaźników), które
kształtują się bardziej korzystnie niż przeciętna wartość w gminie;

•

kolorem czerwonym oznaczono te wartości czynników (wskaźników), które
w sposób niekorzystny odchylają się od wartości przeciętnych dla gminy
i wskazują zarazem na możliwość występowania stanu kryzysowego na
danym obszarze.

Dodatkowo, w ocenie czynników
następujące oznaczenia:

(wskaźników)

jakościowych

zastosowano

•

„P” dotyczy problemu, którego natężenie na danym obszarze uznano jako
porównywalne z przeciętnym poziomem występującym w gminie;

•

„N” dotyczy problemu, którego natężenie na danym obszarze uznano jako
niższe od przeciętnego poziomu występującego w gminie;

•

„W” dotyczy problemu, którego natężenie na danym obszarze uznano jako
wyższe od przeciętnego poziomu występującego w gminie.

Zamieszczone w dokumencie mapy mają charakter poglądowy. Z uwagi na
zastosowaną skalę, nie uwidaczniają one podziału na działki z ich granicami
ewidencyjnymi. Szczegółowa mapa obszaru rewitalizacji w skali 1:5000 wraz
z uchwałą zatwierdzającą jego delimitację znajduje się na stronie internetowej Gminy
Sułkowice8.
Na etapie opracowywania diagnozy obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego
regularnie odbywały się spotkania robocze zespołu (29.01.2016, 01.02.2016,
12.02.2016, 15.02.2016, 04.03.2016, 10.03.2016, 14.03.2016, 18.04.2016 oraz
05.05.2016) oraz spotkanie zespołu z Komisją Rady Miejskiej w Sułkowicach w dniu
18.05.2016.
Ponadto na tym etapie prac nad programem w okresie od 18 kwietnia 2016 r. do 6
maja 2016 przeprowadzono również badania ankietowe dotyczące problematyki
rewitalizacji. Wzięło w nich udział 78 osób z całej gminy. Wielu uczestników tych
działań poszerzało również swoją wiedzę o rewitalizacji w oparciu o materiały
zamieszczone na stronie internetowej. W okresie przygotowywania diagnozy obszaru
zdegradowanego i rewitalizowanego na stronę poświęconą temu zagadnieniu
odnotowano ponad tysiąc wejść. Ponadto na etapie diagnozy Wykonawca

8

https://bip.malopolska.pl/umsulkowice,a,1219647,uchwala-nr-xxv1372016-rady-miejskiej-wsulkowicach-z-dnia-7-lipca-2016-r-w-sprawie-wyznaczenia-obsza.html
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przeprowadził inwentaryzację tkanki gminnej oraz dwa spacery badawcze po terenie,
który mieszkańcy wskazywali jako obszar zdegradowany. Wszystkie te działania
pozwoliły w sposób racjonalny i spójny wyłonić obszar zdegradowany i obszar
rewitalizowany na terenie Gminy Sułkowice, jak też opracować jego pogłębioną
diagnozę.
Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia na terenie Gminy
Sułkowice obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego odbyły się w terminie od
dnia 3 czerwca do dnia 3 lipca 2016 roku . O konsultacjach powiadomiono na stronie
Gminy Sułkowice w dniu 20 maja 2016 r. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli:
•
•
•
•
•
•

mieszkańcy gminy;
podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy
działalność gospodarczą;
podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy
działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
organy władzy publicznej;
inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu
Państwa.

Konsultacje przeprowadzono w opisanych niżej formach:
• zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej
w wykorzystaniem formularza konsultacyjnego; wypełnione formularze trafiały
drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@sulkowice.pl, drogą
korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440
Sułkowice lub były składane w terminie od 03.06.2016 r. do 03.07.2016 r.
bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach;
• zbieranie uwag ustnych w godzinach pracy urzędu od 03.06.2016 r. do
03.07.2016 r.;
• spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji
pozarządowych i pozostałych zainteresowanych osób w dniu 15 czerwca 2016
r. w godz. 13:00-17:00 w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach.
Na stronie Urzędu Gminy Sułkowice zamieszczono następujące materiały do
konsultacji:
• diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji;
• mapy obszaru przewidzianego do rewitalizacji w skali 1:5000, odrębnie:
miasto Sułkowice oraz wieś Harbutowice;
• formularz konsultacyjny (wersja: DOC. i PDF);
• projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji na terenie Gminy Sułkowice, wraz z uzasadnieniem.
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Materiały te były również dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce
"Konsultacje dokumentów strategicznych/Gminny program rewitalizacji" oraz
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, pok. nr 229 w godzinach pracy urzędu.
Po zakończeniu konsultacji obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego
niezwłocznie sporządzono raport podsumowujący ich przebieg oraz zawierający
informacje o sposobie rozpatrzenia uwag, który został opublikowany. We wszystkich
formach
konsultacji
społecznych
dotyczących
wyznaczenia
obszarów
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Gminy Sułkowice udział wzięło
ogółem około 60 osób, w tym: samorządowcy, mieszkańcy, przedsiębiorcy,
przedstawiciele organizacji pozarządowych i inne osoby zainteresowane tą
problematyką. Nadesłano również formularze oceniające przeprowadzoną diagnozę,
które złożyły:
• Izba Gospodarcza w Sułkowicach;
• Stowarzyszenie
Wspomagania
Osób
Niepełnosprawnych
Kolonia
w Harbutowicach;
• Sułkowicki Ośrodek Kultury w Sułkowicach;
• Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Sułkowicach.
W oparciu o delimitację obszaru zdegradowanego i szczegółową diagnozę
problemów oraz potencjałów lokalnych występujących na tym obszarze
sformułowano Gminny Program Rewitalizacji składający się z kilku komponentów
(rysunek 13).
Rysunek 13. Główne elementy Gminnego Programu Rewitalizacji

Analiza problemów
/potencjałów
obszaru
rewitalizowanego

Wizja
rewitalizacji

Cele
rewitalizacji

Projekty
rewitalizacyjne

Komplemenarność
z innymi
działaniami na
terenie gminy

Oczekiwane
rezultaty
rewitalizacji

Sposób
zarządzania
rewitalizacją
i ewaluacja

Źródło: Opracowanie własne

Uchwałą nr 1237/16 Samorząd Województwa Małopolskiego zatwierdził wniosek
Gminy Sułkowice o dofinansowanie projektu pn. Opracowanie Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do roku 2023, ze środków Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
W ramach tego projektu, na etapie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Sułkowice przewidziano następujące dodatkowo działania:
1. Szkolenie pracowników w celu przygotowania do wdrażania programu
rewitalizacji;
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2. Wykonanie specjalistycznego opracowania – Koncepcja zagospodarowania
rynku w Sułkowicach wraz z budynkami likwidowanego przedszkola nr 1,
ośrodka kultury i szkoły podstawowej;
3. Wykonanie specjalistycznego opracowania – Koncepcja zorganizowania
centrum usług społeczno - kulturalnych wsi Harbutowice;
4. Wykonanie specjalistycznego opracowania - koncepcja zagospodarowania
terenu
poprzemysłowego
–
likwidowanej
sortowni
i kompostowni
w Sułkowicach.
5. Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby projektu.
W trakcie realizacji projektu, zrezygnowano z pkt-u 1. Szkolenia zastąpiono
samokształceniem zespołu z wykorzystaniem materiałów ze szkoleń prowadzonych
przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Wycofano się również z pkt-u 5., tj. wykonanie specjalistycznego opracowania –
koncepcja zagospodarowania terenu poprzemysłowego – likwidowanej sortowni
i kompostowni
w Sułkowicach.
Przedsięwzięcie
to
zakładało
wykonanie
specjalistycznych
przeliczeń,
związanych
z przeniesieniem
zakładów
zlokalizowanych w gęstej zabudowie terenów zdegradowanych, na teren strefy
przemysłowej obok składowiska odpadów i wykazanie tym samym korzyści
płynących z prowadzenia działalności w nowej lokalizacji (możliwość rozbudowy,
usprawnienie transportu, itp.). Niestety, na etapie realizacji (zgłaszania projektów) nie
podtrzymano wcześniejszych deklaracji, tym samym wydatkowanie znacznych
środków publicznych na ten cel stało się niecelowe. Wobec ograniczenia zakresu
tego projektu, koncepcję projektu zagospodarowania byłego składowiska na
zaplecze techniczne strefy przemysłowej wykonano we własnym zakresie.
Dzięki uzyskaniu środków na realizację tego projektu zrealizowano także
rozszerzone działania partycypacyjne, ukierunkowane na zwiększenie udziału
społeczności lokalnej i innych interesariuszy w procesie programowania rewitalizacji.
Działania te miały na celu wykonanie pogłębionej diagnozy obszaru
rewitalizowanego (m.in. wykonanie pogłębionej diagnozy, w tym analizy SWOT, dla
obu podobszarów obszaru rewitalizowanego oraz opracowanie mapy problemów
i potencjałów tego obszaru, jak też współtworzenie koncepcji zagospodarowania
wybranych części tego obszaru).
W ramach działań służących wypracowaniu wizji i celów rewitalizacji, jak również na
potrzeby określenia zadań rewitalizacyjnych, podobnie jak na wcześniejszym etapie
prac odbywały się regularne spotkania zespołu (04.07.2016, 17.08.2016, 29.08.2016
i 19.09.2016). Ostatnie z tych spotkań poświęcone było typowaniu projektów, które
Gmina Sułkowice planuje zgłosić do Gminnego Programu Rewitalizacji.
Nabór projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji prowadzony w III i IV kwartale
2016 r.

60
Id: 3E2B9EDA-2BFE-4E76-8A4A-523D8664E4FC. Podpisany

Strona 60

W związku z opracowywaniem Gminnego Programu Rewitalizacji prowadzono także
szerokie działania partycypacyjne tj.:
•

spotkanie otwarte dla wszystkich interesariuszy rewitalizacji, które odbyło się
w dniu 29 września 2016 roku w Sułkowicach (budynek tzw. starej szkoły);

•

spacery badawcze po podobszarach
(18.10.2016) i Sułkowice (19.10.2016);

•

warsztaty dla interesariuszy w celu wypracowania założeń do koncepcji
zagospodarowania centrum usług społeczno-kulturalnych wsi Harbutowice –
w dniu 18.10.2016 w Harbutowicach;

•

warsztaty dla interesariuszy w celu wypracowania założeń do koncepcji
zagospodarowania Rynku i okolic – w dniu 19.10.2016 w Sułkowicach.

rewitalizowanych

Harbutowice

We wszystkich tych formach działań partycypacyjnych aktywnie uczestniczyli
przedstawiciele wszystkich grup interesariuszy: samorządowcy, mieszkańcy,
przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele innych
podmiotów i instytucji zainteresowanych procesem rewitalizacji w Gminie Sułkowice.
Warsztaty partycypacyjne prowadzone były w otwartym naborze z zapewnieniem
parytetów – 30 osób, nabór przez Internet.
Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice ogłoszone zostały w dniu 3 lutego br. Konsultacje
zaplanowano od dnia 10.02.2017 r. do dnia 13.03.2017 r.
Zgodnie z treścią ogłoszenia na stronie gminy do udziału w konsultacjach uprawnieni
byli:
•
•
•
•
•
•

mieszkańcy gminy;
podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy
działalność gospodarczą;
podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy
działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy
nieformalne;
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
organy władzy publicznej;
inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu
Państwa.

Konsultacje zaplanowano w opisanych niżej formach:
•

Zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można
przesłać drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@sulkowice.pl lub drogą
korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440
Sułkowice. Uwagi i opinie można składać w terminie od 10.02.2017 r. do
13.03.2017 r.

•

Zbieranie uwag ustnych. Osobami wyznaczonymi do udzielania wyjaśnień
i przyjmowania opinii są: Adam Gumularz i Jolanta Furgał, Urząd Miejski
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w Sułkowicach, pokój nr 229, w godzinach pracy urzędu od 10.02.2017 r. do
13.03.2017 r.
•

Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji
pozarządowych i pozostałych zainteresowanych osób (data: 05.03.2017 r.
w Centrum Kultury w Harbutowicach, godzina 13:00).

•

Spotkanie konsultacyjne oraz konferencja podsumowująca dla mieszkańców,
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i pozostałych zainteresowanych
osób (data: 10.03.2017 r., Sułkowicki Ośrodek Kultury w Sułkowicach, godzina
17:00).

Materiały do konsultacji, tj.: Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Sułkowice do 2023 r., projekt uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach oraz formularz
konsultacyjny, udostępniono od dnia 10.02.2017 r. :
•

w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: „Konsultacje dokumentów
strategicznych/Gminny program rewitalizacji”;

•

na stronie internetowej Gminy Sułkowice;

•

w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, pok. nr 229 w godzinach pracy Urzędu.

W wyniku konsultacji napłynęło łącznie 29 uwag (10 uwag ustnych oraz 19 uwag
pisemnych). Szczegółowy opis zgłoszonych uwag i sposobu ich rozpatrzenia opisany
został w Raporcie z konsultacji społecznych, opublikowanym na stronie Gminy
Sułkowice9. W wyniku konsultacji społecznych uwzględniono zdecydowaną
większość zgłoszonych uwag. Dotyczyły one m.in.:
- zmiany zakresu niektórych projektów i realokacji środków Gminy Sułkowice
przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań,
- uwag dotyczących sposobu zaprojektowania niektórych elementów koncepcji
architektonicznych dotyczących rekompozycji Rynku w Sułkowicach i rewitalizacji
Centrum Harbutowic,
- uwzględnienia w GPR dodatkowych działań społecznych, rozwiązujących problemy
rewitalizacyjne,
- bardziej wyraźnego wyodrębnienia źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych,
- zmian redakcyjnych w tekście GPR,

9

http://www.gmina.sulkowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2612:przedstawienie-raportu-z-konsultacji-gminnego-programu-rewitalizacji-do-roku2023&catid=72:rewitalizacja--odnowa&Itemid=197
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- usunięcia z GPR wariantu 19b. projektu dotyczącego adaptacji na nowe cele
Przedszkola nr 1 w Sułkowicach
W GPR nie uwzględniono uwag dotyczących m.in.:
- rozbudowy parkingu (projekt nr 10) z uwagi na brak możliwości technicznych,
- ujęcia w programie modernizacji sali gimnastycznej w budynku ZPO w
Harbutowicach (obiekt względnie nowoczesny, problemy eksploatacyjne można
rozwiązywać w ramach bieżących remontów),
- zmiany terminów realizacji projektu dotyczącego modernizacji Sułkowickiego
Ośrodka Kultury (brak możliwości przygotowania projektu w czasie krótszym niż
zaplanowano).
W związku z aktualizacją Gminnego programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do
roku 2023 przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.
Informacja o rozpoczęciu konsultacji została zamieszczona w dniu 15.10.2018 r. na
stronie internetowej Gminy Sułkowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Konsultacje trwały od 22.10.2018 r. do 20.11.2018 r.
Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli:
• mieszkańcy Gminy;
•podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność
gospodarczą;
•podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność
społeczną, w tym: organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
• organy władzy publicznej;
• inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
Konsultacje przeprowadzone były w niżej wymienionych formach:
•Zbieranie uwag i opinii w formie papierowej z wykorzystaniem formularza
konsultacyjnego. Wypełnione formularze można było składać na Dzienniku
Podawczym Urzędu Miejskiego w Sułkowicach (parter), w godzinach pracy urzędu
lub przesyłać drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Sułkowicach,
Rynek 1, 32-440 Sułkowice, o ważności decydowała data wpływu. Uwagi i opinie
można było składać w terminie od 22.10.2018 r. do 20.11.2018 r.
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• Zbieranie uwag ustnych. Osobami wyznaczonymi do przyjmowania uwag byli:
Ewa Garbień i Tomasz Pacułt, Urząd Miejski w Sułkowicach, pokój nr 229, w
godzinach pracy urzędu od 22.10.2018 r. do 20.11.2018 r.
•Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji
pozarządowych i pozostałych zainteresowanych osób, odbyło się 19 listopada 2018
r. w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (sala obrad pok. 221) o godzinie 16:00
Materiały, tj.: projekt zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Sułkowice do roku 2023, projekt uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach ws. przyjęcia
zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do roku
2023, oraz formularz konsultacyjny, dostępne były przez cały czas trwania konsultacji
w BIP, na stronie internetowej Gminy Sułkowice oraz w Urzędzie Miejskim w
Sułkowicach (pokój 229).
W trakcie trwania konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia w sprawie
zaktualizowanego GPR oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia GPR. Zatem
ostateczny tekst tych dokumentów nie uległ zmianie w porównaniu do ich projektów.
Szczegółowe podsumowanie przeprowadzonych konsultacji znajduje się w raporcie
opublikowanym na stronie internetowej Gminy Sułkowice oraz w BIP.
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4

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego
na terenie Gminy Sułkowice

Pierwszy etap diagnozy zmierzał do wyznaczenia obszaru zdegradowanego na
terenie Gminy Sułkowice poprzez zidentyfikowanie obszarów, na których występują
problemy społeczne (np. bezrobocie, pomoc społeczna, alkoholizm, przemoc
domowa, zagrożenie bezpieczeństwa publicznego), w powiązaniu z problemami
środowiskowymi (np. zagrożenie hałasem, poziom niskiej emisji) oraz gospodarczymi
(np. poziom przedsiębiorczości lokalnej, stopień wykorzystania lokalnego potencjału
gospodarczego dla rozwoju biznesu) i przestrzenno-funkcjonalnymi oraz
technicznymi (np. dostępność parkingów, poziom degradacji dróg i poziom
degradacji infrastruktury komunalnej). Analizę przeprowadzono
w ujęciu
przestrzennym, dokonując agregacji danych i przyjmując podział gminy na miasto
Sułkowice i cztery sołectwa: Biertowice, Krzywaczka, Rudnik, Harbutowice.
Występowanie zjawisk kryzysowych głównie w sferze społecznej, jak również
w pozostałych sferach stanowi podstawę dla delimitacji obszarów zdegradowanych
na terenie Gminy Sułkowice. Miejsca szczególnej koncentracji wyżej wymienionych
zjawisk determinują z kolei potrzeby rewitalizacyjne, a tym samym są bazą dla
delimitacji obszaru rewitalizowanego. To na tym obszarze konieczne jest podjęcie
skoncentrowanych i wycelowanych działań, które przyczynią się do rozwiązania
stwierdzonych problemów, wpłyną korzystnie na poprawę jakości życia mieszkańców
oraz – per saldo – staną się katalizatorem procesów rozwojowych w skali całej
gminy. Poniżej przedstawiono wybrane problemy społeczne oraz pozostałe problemy
odnoszące się do terenu Gminy Sułkowice.

4.1

PROBLEMY SPOŁECZNE

Dobór problemów społecznych, które uwzględniono w diagnozie obszaru
zdegradowanego oddaje najbardziej charakterystyczne procesy, jakie mają miejsce
na terenie Gminy Sułkowice, zidentyfikowane podczas spotkania otwierającego
prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji, potęgujące stan kryzysowy na jej
obszarze.
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Są to przede wszystkim problemy związane z:
•

ubóstwem;

•

uzależnieniami;

•

bezrobociem;

•

przemocą;

•

niską aktywnością obywatelską

•

niskim poziomem edukacji.

Dla opisanych wyżej grup problemowych określono wskaźniki najlepiej
charakteryzujące zidentyfikowane zjawiska kryzysowe. Wskaźniki te mają charakter
kwantyfikowalny i niekwantyfikowany. Wszystkie analizowane czynniki ujęto w tabeli
26.
Dane ilościowe dotyczące czynników nr 1 – 10 pozyskano na podstawie informacji
z Urzędu Miejskiego w Sułkowicach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sułkowicach. Na potrzeby delimitacji obszarów zdegradowanych dokonano oceny
jakościowej lokalnych inicjatyw społecznych w Gminie Sułkowice (czynnik nr 11),
którą przeprowadził Zespół ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Sułkowice i przedstawiciel Wykonawcy dr Joanna Kurowska-Pysz. W celu
oceny jakościowej lokalnych inicjatyw społecznych dla miasta Sułkowice oraz dla
pozostałych sołectw ustalono liczbę organizacji pozarządowych zaangażowanych
wyłącznie w działania na rzecz danego obszaru (wyłączono z oceny organizacje
działające na rzecz całej Gminy Sułkowice). Uzyskane wyniki przeliczono na 100
mieszkańców. Wyniki obliczeń przedstawiają się następująco:
•

Biertowice: 2 organizacje (liczba organizacji na 100 mieszkańców – około
0,20);

•

Harbutowice: 4 organizacje (liczba organizacji na 100 mieszkańców – około
0,22);

•

Rudnik: 3 organizacje (liczba organizacji na 100 mieszkańców – około 0,11);

•

Krzywaczka: 6 organizacji (liczba organizacji na 100 mieszkańców – około
0,34);

•

Sułkowice: 10 organizacji (liczba organizacji na 100 mieszkańców – około
0,15).

Powyższe wskazuje, iż najniższy kapitał społeczny występuje w Rudniku oraz
w Sułkowicach, nieco lepiej sytuacja kształtuje się w Biertowicach, a znacznie
lepiej jest w Harbutowicach i Krzywaczce.
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2. Liczba osób długotrwale
bezrobotnych w przeliczeniu na 100
mieszkańców
3. Liczba przestępstw przeciwko
rodzinie w przeliczeniu na 100
mieszkańców
4. Liczba osób objętych pomocą
społeczną z uwagi na ubóstwo
w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Biertowice

0,22
3,16
0,00
0,71
0,19
1,84
1,33
0,15
0,14
0,10
P
9
3

Harbutowice

0,77
2,99
0,11
2,16
0,55
2,71
2,99
0,33
0,44
0,28
P
4
11

Krzywaczka

0,29
1,58
0,00
0,99
0,21
0,79
0,90
0,14
0,14
0,06
W
7
0

Rudnik

0,31
2,41
0,03
1,30
0,34
1,08
1,16
0,23
0,17
0,31
N
5
12

Sułkowice

0,58
2,21
0,03
1,51
0,25
1,68
1,68
0,25
0,34
0,25
N
5
12

ŚREDNI
WSKAŹNIK
NA
POZIOMIE
GMINY

0,25
1,36
0,02
0,82
0,21
0,82
0,85
0,15
0,16
0,12
-
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Łączna liczba zidentyfikowanych
problemów społecznych
w poszczególnych sołectwach

12.Wyniki egzaminu klas VI szkół
podstawowych j. polski i
(matematyka stanina)

11. Rozmieszczenie lokalnych
inicjatyw społecznych (kapitał
społeczny)

10. Liczba osób objętych pomocą
społeczną z uwagi na przemoc
w rodzinie w przeliczeniu na 100
mieszkańców

9. Liczba osób objętych pomocą
społeczną z uwagi na rodziny
niepełne (w przeliczeniu na 100
mieszkańców

8. Liczba osób objętych pomocą
społeczną z uwagi na bezradność
opiekuńczo-wychowawcza
w przeliczeniu na 100 mieszkańców

7. Liczba osób objętych pomocą
społeczną z uwagi na dług, chorobę
w przeliczeniu na 100 mieszkańców

6. Liczba osób objętych pomocą
społeczną z uwagi na
niepełnosprawność (w przeliczeniu na
100 mieszkańców

5. Liczba osób objętych pomocą
społeczną z uwagi na potrzebę
ochrony macierzyństwa (w
przeliczeniu na 100 mieszkańców

1. Liczba osób uzależnionych od
alkoholu w przeliczeniu na 100
mieszkańców

Miejscowość

Tabela 26. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego

Źródło: wyniki badań
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W oparciu o uzyskane wyniki stwierdzono, że niski poziom inicjatyw lokalnych
w przeliczeniu na 100 mieszkańców występuje na terenie sołectw: Biertowice
i Rudnik oraz miasta Sułkowice.
Na potrzeby delimitacji obszarów zdegradowanych dokonano oceny poziomu
edukacji w Gminie Sułkowice (czynnik nr 12). Skala staninowa stosowana
w pomiarze dydaktycznym odpowiada na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik
osiągnięty przez ucznia czy szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną
populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników. Analiza wyników
sprawdzianów w klasach VI szkół podstawowych w Gminie Sułkowice wskazuje, że
w roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa w Biertowicach osiągnęła stanin 9,
Szkoła Podstawowa w Harbutowicach – stanin 4, Szkoła Podstawowa w Krzywaczce
– stanin 7, Szkoła Podstawowa w Rudniku – stanin 5 i Szkoła Podstawowa w
Sułkowicach – stanin 5. Najniższy w Gminie Sułkowice poziom edukacji występuje w
Sułkowicach i Rudniku, a także w Harbutowicach.
Jak wynika z tabeli 26, najwięcej problemów społecznych kumuluje się
w sołectwach: Harbutowice i Rudnik oraz w mieście Sułkowice. Wyniki tych
analiz potwierdzili również uczestnicy spotkań konsultacyjnych, jakie
prowadzono
na
terenie
gminy
w związku
z delimitacją
obszaru
zdegradowanego i rewitalizowanego.
Część zjawisk kryzysowych w sferze społecznej zilustrowano mapami, stanowiącymi
opracowania własne Wykonawcy, które zamieszczono poniżej.

Id: 3E2B9EDA-2BFE-4E76-8A4A-523D8664E4FC. Podpisany

Strona 68

Mapa 1. Liczba osób uzależnionych od alkoholu w przeliczeniu na 100 mieszkańców
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Mapa 2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców

70

Id: 3E2B9EDA-2BFE-4E76-8A4A-523D8664E4FC. Podpisany

Strona 70

Mapa 3. Liczba przestępstw przeciwko rodzinie w przeliczeniu na 100 mieszkańców
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Mapa 4. Liczba osób objętych pomocą społeczną z uwagi na rodziny niepełne (za rok 2015) w
przeliczeniu na 100 mieszkańców
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Mapa 5. Liczba osób objętych pomocą społeczną z uwagi na ubóstwo (za rok 2015) w przeliczeniu na 100
mieszkańców
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4.2

PROBLEMY GOSPODARCZE

W dalszej kolejności analizowano czynniki gospodarcze, które ilustrują poziom
natężenia zjawisk kryzysowych w aspekcie wyznaczania obszaru zdegradowanego
i rewitalizowanego. W trakcie spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami oraz
w oparciu o wyniki badań ankietowych zidentyfikowano na terenie Gminy Sułkowice
opisane niżej problemy o charakterze jakościowym tj.:
•

relatywnie niewielka skala przedsiębiorczości lokalnej, przywiązanie do
tradycyjnych branż, niedobór nowoczesnych usług – przede wszystkim
centrum gminy, czyli Sułkowice;

•

niezbyt korzystna lokalizacja przedsiębiorstw produkcyjnych na terenie
Sułkowic, utrudniająca dalszą rozbudowę firm w miejscu ich obecnej
lokalizacji;

•

zarazem brak terenów przygotowanych pod inwestycje w innych częściach
gminy (poza obecnie zajmowanymi przez firmy terenami w centrum Sułkowic);

•

niedobór popytu lokalnego ze względu na niski poziom siły nabywczej
mieszkańców, korespondujący z odpowiednio zaniżaną podażą lokalną, co
niekorzystnie wpływa na liczbę miejsc pracy;

•

tranzytowy charakter gminy i bliskość Krakowa to czynniki pozycjonujące
lokalną przedsiębiorczość bliżej stolicy województwa, jest to dla całej gminy
przeszkodą w pozyskiwaniu inwestorów;

•

znacząca liczba osób dojeżdżająca do pracy poza Sułkowice, m.in. do
Myślenic i Krakowa, oznacza zarazem, że w gminie stopniowo zaczyna
dominować funkcja „sypialni” Krakowa.

Odnosząc się do wskazanych wyżej problemów, szczegółowej analizie poddano
następujące czynniki:
•

liczbę wydanych pozwoleń na budowę budynków produkcyjnousługowych w latach 2014-2015 w przeliczeniu na 100 mieszkańców
(dane uzyskano z Urzędu Miejskiego w Sułkowicach);

•

liczbę osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy
Sułkowice w przeliczeniu na 100 mieszkańców (dane uzyskano w oparciu
bazę Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za rok
2015);

•

stopień wykorzystania lokalnego potencjału gospodarczego dla rozwoju
biznesu, tj. realny stopień zagospodarowania terenu poszczególnych sołectw
przeznaczonego pod rozwój działalności gospodarczej w miejscach, gdzie
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plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje taką możliwość, gdzie
możliwe jest wykorzystanie funkcji terenu dla rozwoju biznesu i gdzie istnieje
odpowiednie zaplecze, np. dostępność pustych lokali na działalność
gospodarczą, dostępność komunikacyjna i techniczna (parking i media),
lokalny popyt itp. Czynnik ten został oceniony przez grupę ekspercką, którą
stanowili: członkowie Zespołu ds. opracowania Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice oraz przedstawiciel Wykonawcy dr Joanna
Kurowska-Pysz. Wyniki oceny tego czynnika gospodarczego zostały poddane
konsultacjom społecznym, w aspekcie delimitacji obszaru zdegradowanego
i obszaru do rewitalizacji. W tym zakresie podczas konsultacji społecznych nie
wniesiono uwag.
Tabela 27. Czynniki gospodarcze służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego

Miejscowość

Liczba wydanych
pozwoleń na budowę
budynków
produkcyjnousługowych
w latach 2014-2015
w przeliczeniu na 100
mieszkańców

Biertowice

0,41

5,30

W

0

Harbutowice

0,06

3,15

P

2

Krzywaczka

0,00

5,58

W

1

Rudnik

0,08

5,35

P

0

Sułkowice

0,06

6,18

N

2

ŚREDNI WSKAŹNIK
NA POZIOMIE GMINY

0,08

5,44

-

Liczba osób
prowadzących
działalność
gospodarczą na
terenie Gminy
Sułkowice
w przeliczeniu na
100 mieszkańców

Stopień
wykorzystania
lokalnego potencjału
gospodarczego dla
rozwoju biznesu

Łączna liczba
zdiagnozowanych
problemów
gospodarczych

Źródło: wyniki badań

Z tabeli 27 wynika, że najwięcej problemów gospodarczych występuje na terenie
miasta Sułkowice oraz sołectwa Harbutowice (po dwa problemy), zaś jeden problem
zidentyfikowano w sołectwie Krzywaczka. W pozostałych sołectwach nie
zidentyfikowano wyraźnie zarysowanych problemów gospodarczych lub też potencjał
obszaru (np. walory krajobrazowe i turystyczne) nie wskazuje na możliwość
intensyfikacji działalności gospodarczej, a co za tym idzie – ta sfera problemów nie
wywiera istotnego wpływu na natężenie zjawisk kryzysowych.
Powyższe wskazuje, iż na obszarach gdzie odnotowano skumulowane
problemy społeczne (miasto Sułkowice i sołectwo Harbutowice) występują
również problemy gospodarcze, podobnie jak na terenie sołectwa Krzywaczka.
Wyraźnie zidentyfikowanych problemów gospodarczych nie stwierdzono
w sołectwach: Biertowice i Rudnik.
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Wybrane zjawiska kryzysowe w sferze gospodarczej zilustrowano mapami,
stanowiącymi opracowania własne Wykonawcy, które zamieszczono poniżej.
Mapa 6. Stopień wykorzystania lokalnego potencjału gospodarczego dla rozwoju biznesu

Mapa 7. Ilość wydanych pozwoleń na budowę budynków produkcyjno-usługowych w latach 2014-2015 w
przeliczeniu na 100 mieszkańców
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4.3

PROBLEMY PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE
I TECHNICZNE

Analiza problemów odnoszących się do sfery przestrzenno-funkcjonalnej
i technicznej miała charakter ilościowy i jakościowy. Wybór czynników poddanych
ocenie stanowił rezultat m.in. spotkań z interesariuszami procesów rewitalizacji na
terenie Gminy Sułkowice, którzy dokonali analizy kluczowych elementów
infrastruktury technicznej pod kątem występujących sytuacji kryzysowych. W tym
obszarze analizowano problemy, które zgodnie z obowiązującą ustawą o rewitalizacji
zaliczane są do grup czynników przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych.
Na potrzeby oceny problemów przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych w Gminie
Sułkowice analizie poddano następujące czynniki:
1. Poziom degradacji infrastruktury komunalnej (dane uzyskano w oparciu
o wyniki oceny eksperckiej przeprowadzonej przez Zespół ds. opracowania
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice, polegającej na
ocenie wszystkich obiektów komunalnych w gminie tj. budynków i budowli
według skali: 1 pkt – wymaga remontu, 2 pkt – stan techniczny prawidłowy, 3
pkt – po remoncie; następnie podsumowano wyniki oceny w mieście
Sułkowice i w każdym z sołectw i podzielono przez łączną liczbę obiektów
komunalnych na danym obszarze, ustalając, gdzie wartość przeciętna
wskazuje na wysoki, przeciętny lub niski stopień degradacji);
2. Poziom degradacji dróg (dane uzyskano w oparciu o wyniki oceny
eksperckiej przeprowadzonej przez Zespół ds. opracowania Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice, polegającej na ustaleniu
procentowego udziału długości dróg wymagających remontu lub dróg
wymagających urządzenia w stosunku do łącznej długości wszystkich dróg na
danym terenie, w tym dróg nie wymagających remontu lub już
wyremontowanych);
3. Dostępność parkingów (dane uzyskano w oparciu o wyniki oceny
eksperckiej przeprowadzonej przez Zespół ds. opracowania Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice, polegającej na ustaleniu liczby
dostępnych parkingów na terenie miasta Sułkowice oraz poszczególnych
sołectw w przeliczeniu na 100 mieszkańców). Pod uwagę wzięto następującą
liczbę parkingów: Krzywaczka - 5; Biertowice – 3; Rudnik – 4; Sułkowice - 5;
Harbutowice – 2.
4. Dostęp do Internetu;
5. Poziom bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej;
6. Stan techniczny budynków mieszkalnych;
7. Poziom estetyki przestrzeni publicznych.
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W przypadku czynników nr 4 – 7 dane uzyskano z wyniku ankiety realizowanej wśród
mieszkańców oraz zwalidowano w oparciu o ocenę ekspercką przeprowadzoną
przez Zespół ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Sułkowice. Ocena ankietowa poszczególnych problemów na terenie Gminy
Sułkowice odbywała się z wykorzystaniem skali: bardzo źle, źle, dostatecznie,
dobrze, bardzo dobrze. Występowanie problemu na danym obszarze stwierdzono
w przypadku tych czynników, dla których liczba odpowiedzi „bardzo źle” lub „źle” była
wyższa od liczby odpowiedzi w wariantach „dobrze” i „bardzo dobrze”.

Łączna liczba diagnozowanych problemów

Poziom estetyki
przestrzeni publicznych

Dostęp do parkingów

Stan techniczny
budynków mieszkalnych

Poziom bezpieczeństwa
w przestrzeni publicznej

Poziom degradacji dróg

Poziom degradacji
infrastruktury
komunalnej

Dostęp do Internetu

Miejscowość

Tabela 28. Czynniki przestrzenno-funkcjonalne i techniczne służące wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego

Biertowice

N

2,50

0,00

W

N

0,31

W

2

Harbutowice

N

2,17

37,31

W

N

0,10

N

4

Krzywaczka

P

2,75

30,68

W

W

0,28

W

0

Rudnik

P

2,00

7,62

N

N

0,11

N

4

Sułkowice

W

1,50

46,24

N

N

0,08

N

6

1,94

32,80

-

-

0,14

-

-

przeciętnie
dla gminy

Jak wynika ze spotkań z mieszkańcami, na terenie Gminy Sułkowice wyłonił się
także m.in. problem związany z obniżonym bezpieczeństwem w przestrzeni
publicznej, w tym przede wszystkim w ruchu pieszych i rowerzystów. Jest to nie
tylko efektem znacznego stopnia degradacji dróg oraz niskiej dostępności parkingów
i chodników w centrum Gminy Sułkowice, ale także wiąże się z przebiegiem drogi
wojewódzkiej 956. Warto także zaznaczyć, że w ocenie mieszkańców ważnym
czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo komunikacyjne jest nie tylko liczba
faktycznie odnotowanych wypadków drogowych, ale również subiektywne odczucie
społeczności lokalnej co do występowania na terenie gminy miejsc niebezpiecznych.
Najwięcej problemów technicznych i przestrzenno-funkcjonalnych występuje na
terenie miasta Sułkowice (6 wskaźników poniżej przeciętnej dla gminy). Na kolejnym
miejscu znalazły się sołectwa: Harbutowice i Rudnik – po 4 wskaźniki poniżej
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przeciętnej dla gminy. W sołectwie Biertowice zidentyfikowano 2 wskaźniki poniżej
przeciętnej dla gminy, a sołectwie Krzywaczka – żadnego.
Powyższe wskazuje, iż na obszarach, gdzie odnotowano skumulowane
problemy społeczne (miasto Sułkowice oraz sołectwo Harbutowice i sołectwo
Rudnik) występują również problemy przestrzenno-funkcjonalne i techniczne.
Wybrane problemy zilustrowano mapami, stanowiącymi opracowania własne
Wykonawcy diagnozy.
Wybrane zjawiska kryzysowe w tej sferze zilustrowano mapami, stanowiącymi
opracowania własne Wykonawcy, które zamieszczono poniżej.
Mapa 8. Ilość wydanych pozwoleń na budowę budynków produkcyjno-usługowych w latach 2014-2015 w
przeliczeniu na 100 mieszkańców
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Mapa 9. Degradacja infrastruktury komunalnej
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Mapa 10. Degradacja dróg
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Mapa 11. Estetyka przestrzeni publicznej
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4.4

PROBLEMY ŚRODOWISKOWE

W obszarze problemów środowiskowych ocenie ilościowej i jakościowej poddano
dwa czynniki, które rzutują na natężenie sytuacji kryzysowych na obszarze gminy:
1. Liczba osób podłączonych do kanalizacji w roku 2015 w przeliczeniu na
100 mieszkańców (dane ilościowe uzyskano z Urzędu Miejskiego
w Sułkowicach);
2. Stan środowiska naturalnego (dane jakościowe uzyskano w wyniku ankiety
realizowanej wśród mieszkańców oraz zwalidowano w oparciu o ocenę
ekspercką przeprowadzoną przez Zespół ds. opracowania Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice; ocena ankietowa stanu
środowiska na terenie Gminy Sułkowice odbywała się z wykorzystaniem skali:
bardzo złe, złe, dostateczne, dobre, bardzo dobre; występowanie problemu na
danym obszarze stwierdzono w przypadku tych czynników, dla których liczba
odpowiedzi „bardzo złe” lub „złe” była wyższa od liczby odpowiedzi
w wariantach „dobre” i „bardzo dobre”).

Tabela 29. Czynniki środowiskowe służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego

Miejscowość

Liczba osób podłączonych
do kanalizacji w roku 2015
w przeliczeniu na 100
mieszkańców

Poziom degradacji
środowiska

Łączna liczba
zdiagnozowanych
problemów
środowiskowych

Biertowice

91,43

N

0

Harbutowice

3,48

W

2

Krzywaczka

0

W

2

Rudnik10

28,76

W

2

Sułkowice

74,13

W

1

Źródło: opracowanie własne

Najwięcej problemów środowiskowych występuje na terenie sołectw: Krzywaczka,
Harbutowice i Rudnik (po 2 wskaźniki poniżej przeciętnej dla gminy). W niewielkim
stopniu problemy te widoczne są również na terenie miasta Sułkowice (1 wskaźnik
poniżej przeciętnej dla gminy).

10

W przypadku sołectwa Rudnik wskaźnik dotyczący liczby osób podłączonych do kanalizacji w roku
2015 w przeliczeniu na 100 mieszkańców ustalono na poziomie 28,76%, co odpowiada stanowi
faktycznemu na ten okres czasu. Należy jednak zaznaczyć, iż do końca 2016 r. wskaźniki w okręgach
7 i 8 przekroczą znacznie 90%, w związku z realizacją Programu zaopatrzenia w wodę oraz
odprowadzenie ścieków w Gminie Sułkowice, współfinansowanego ze środków UE w ramach PO iIŚ.
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Powyższe wskazuje, iż na obszarach gdzie odnotowano skumulowane
problemy społeczne (miasto Sułkowice oraz sołectwa: Harbutowice i Rudnik)
występują również problemy środowiskowe.
Liczbę osób podłączonych do kanalizacji w roku 2015 w przeliczeniu na 100
mieszkańców zilustrowano mapą, stanowiącą opracowania własne Wykonawcy,
które zamieszczono poniżej.
Mapa 12. Liczba osób podłączonych do kanalizacji w roku 2015 w przeliczeniu na 100 mieszkańców
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Poniżej przedstawiono syntetyczne zestawienie wskaźników służących wyznaczeniu
obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Sułkowice, odnoszącego się do liczby
zdiagnozowanych zjawisk

kryzysowych we wszystkich analizowanych sferach:

społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej.
Tabela 30. Syntetyczne zestawienie wskaźników służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego

Analizowany
obszar

Biertowice
Harbutowice
Krzywaczka
Rudnik
Sułkowice

Liczba
zdiagnozowanych
problemów
społecznych

3
11
0
12
12

0

Liczba
zdiagnozowanych
problemów
przestrzennofunkcjonalnych
i technicznych
2

0

5

2

4

2

19

1

0

2

3

0

4

2

18

2

6

1

19

Liczba
zdiagnozowanych
problemów
gospodarczych

Liczba
zdiagnozowanych
problemów
środowiskowych

Łącznie

Źródło: opracowanie własne
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Mapa 13. Syntetyczne zestawienie liczby wskaźników służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego

Na podstawie powyższej analizy jakościowej oraz analizy danych
przedstawionych w tabeli 30 stwierdza się, iż najwięcej zjawisk kryzysowych
występuje na terenie miasta Sułkowice (19 problemów, w tym 12 społecznych)
oraz sołectwa Harbutowice (19 problemów, w tym 11 społecznych) i sołectwa
Rudnik (18 problemów, w tym 12 społecznych). W sołectwach: Biertowice
i Krzywaczka liczba zidentyfikowanych problemów jest wyraźnie mniejsza.
Jako obszar zdegradowany wyznacza się miasto Sułkowice oraz sołectwa
Harbutowice i Rudnik.
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Mapa 14. Mapa obszaru zdegradowanego
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5 WYZNACZENIE OBSZARU
REWITALIZOWANEGO NA TERENIE
GMINY SUŁKOWICE
Pogłębiona analiza problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennofunkcjonalnych, technicznych oraz środowiskowych występujących na obszarze
zdegradowanym służyła wyznaczeniu na terenie Gminy Sułkowice obszaru
rewitalizowanego.
W tym celu obszar zdegradowany podzielono na mniejsze jednostki, opierając się na
okręgach wyborczych. Koncentrację przestrzenną okręgów wyborczych objętych
obszarem zdegradowanym tj. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 oraz pozostałych
okręgów wyborczych na terenie Gminy Sułkowice, tj. 1, 4 i 5 przedstawiono na
poniższej mapie.
Mapa 15. Podział Gminy Sułkowice na okręgi wyborcze

Źródło: opracowanie własne

Dane dotyczące okręgów wyborczych znajdujących się w obrębie obszaru
zdegradowanego wraz z liczbą mieszkańców przedstawiono w tabeli 31.
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Tabela 31. Liczba mieszkańców w okręgach wyborczych na obszarze zdegradowanym Gminy Sułkowice

Numer
okręgu
wyborczego

Miejscowości i ulice

Liczba
mieszkańców

2

Harbutowice (północna część miejscowości)

961

3

Harbutowice (południowa część miejscowości)

847

6

Rudnik: Blakówka, część Centralnej, Dolna, Starcówka

1260

7

Rudnik: Bukowa, Szkolna, część Centralnej

1219

8

Rudnik: część Centralnej, Słoneczna

1054

9

Sułkowice: Zielona, Szkolna, Ptasznica

869

10

Sułkowice: Sucha Góra, Zarzecze, Na Oblasek, 21 Stycznia,
Krzywa, Sportowa, ul. Ks. Józefa Sadzika

1120

11

Sułkowice: 1 Maja, Zagumnie, Smereczyńskiego, Polna, Na Granicy,
Tysiąclecia

981

12

Sułkowice: 11 Listopada, Wąska, Zagroda, 24 Lipca, Rynek,
Ślusarska, Wyzwolenia

888

13

Sułkowice: Wolności, Kpt. Stanisława Stanaszka, Kowalska

769

14

Sułkowice: część Partyzantów

918

15

Sułkowice: część Partyzantów, Starowiejska, Na Węgry

961

Źródło: Gmina Sułkowice, 2015

Jak wspomniano wyżej, w celu delimitacji obszaru rewitalizacji posłużono się
pogłębioną analizą problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennofunkcjonalnych i technicznych oraz środowiskowych, które występują na obszarze
zdegradowanym.
Poniżej przedstawiono wartości liczbowe lub ocenę ilościową i jakościową czynników
i wskaźników wykorzystanych do delimitacji obszaru rewitalizowanego.

5.1

PROBLEMY SPOŁECZNE

Delimitacja obszaru rewitalizowanego w odniesieniu do problemów społecznych
opierała się na analizie problemów zilustrowanych odpowiednimi wskaźnikami. Dla
opisanych wyżej grup problemowych określono wskaźniki najlepiej charakteryzujące
zidentyfikowane zjawiska kryzysowe. Wskaźniki te mają charakter kwantyfikowalny
i niekwantyfikowany. Wszystkie analizowane czynniki ujęto w tabeli 32.
89

Id: 3E2B9EDA-2BFE-4E76-8A4A-523D8664E4FC. Podpisany

Strona 89

2
2,81
0,31
0,52
0,73
0,31
0,73
W
6

3
3,19
0,35
0,35
0,94
0,24
0,83
W
5

6
3,25
0,24
0,08
0,40
0,48
0,56
P
2

7
1,07
0,16
0,25
0,74
0,16
0,25
P
1

8
2,94
0,28
0,09
0,38
0,28
0,09
P
0

9
2,42
0,12
0,69
0,23
0,00
0,23
W
2

10
2,14
0,27
0,27
0,36
0,45
0,71
W
2

11
1,73
0,33
0,41
0,71
0,20
0,31
W
3

12
2,82
0,45
0,68
0,75
0,45
0,56
W
6

13
2,08
0,00
0,13
0,52
0,26
0,78
P
2

14

1,58

0,33

0,33

0,65

0,22

0,98

P

2

15

2,76

0,31

0,00

0,42

0,10

0,52

P

1

Średnio dla
obszaru

2,34

0,26

0,31

0,62

0,23

0,51
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Łączna liczba zidentyfikowanych problemów społecznych
w poszczególnych sołectwach

7. Znaczenie danego terenu i jego infrastruktury dla
przezwyciężania zjawisk kryzysowych na obszarze do
rewitalizacji

6. Liczba osób uzależnionych od alkoholu w przeliczeniu na
100 mieszkańców

5. Liczba osób objętych pomocą społeczną z uwagi na
przemoc w rodzinie w przeliczeniu na 100 mieszkańców

4. Liczba osób objętych pomocą społeczną z uwagi na
rodziny wielodzietne w przeliczeniu na 100 mieszkańców

3. Liczba osób objętych pomocą społeczną z uwagi na
rodziny niepełne w przeliczeniu na 100 mieszkańców

2. Liczba osób objętych pomocą społeczną z uwagi na
bezradność opiekuńczo-wychowawcza w przeliczeniu na 100
mieszkańców

Nr okręgu

1. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na
100 mieszkańców

Tabela 32. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru do rewitalizacji

P

Źródło: wyniki badań

Dane ilościowe dotyczące czynników nr 1 – 6 pozyskano na podstawie informacji
z Urzędu Miejskiego w Sułkowicach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sułkowicach.
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Na potrzeby delimitacji obszaru do rewitalizacji dokonano oceny poszczególnych
okręgów z punktu widzenia znaczenia danego terenu i jego infrastruktury dla
przezwyciężania zjawisk kryzysowych na obszarze do rewitalizacji (czynnik nr
7). Czynnik ten odgrywa bardzo istotną rolę
z punktu widzenia wytycznych
ustawowych, wskazujących, iż rewitalizacji powinny zostać poddane obszary
o istotnym znaczenia dla rozwoju lokalnego, w tym kontekście – chodzi o obszary
szczególnie istotne dla powodzenia procesów rewitalizacyjnych oraz takie, gdzie
koncentrują się różnego typu problemy trudne do zilustrowania przy pomocy danych
liczbowych. Oceny jakościowej obszaru zdegradowanego pod kątem oceny jego
znaczenia dla efektywności procesów rewitalizacyjnych dokonali członkowie Zespołu
ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice oraz
przedstawiciel Wykonawcy GPR – dr Joanna Kurowska-Pysz – kierując się
następującymi kryteriami:
•

lokalizacją obiektów i przestrzeni przewidzianych do zaangażowania
w proces rewitalizacji;

•

występowaniem zjawisk kryzysowych trudnych do oceny metodami
ilościowymi, tj. koncentracją miejsc spożywania alkoholu w miejscach
publicznych,
wandalizmem
i dewastacjami,
koncentracją
miejsc
niebezpiecznych dla pieszych itp.;

•

możliwością wykorzystania potencjału przestrzeni do realizacji procesów
rewitalizacji.

Jak wynika z tabeli 32 najwięcej problemów społecznych na obszarze
zdegradowanym kumuluje się w okręgach nr 2 i 12 (po 6 problemów), w okręgu
nr 3 występuje 5 problemów, zaś w okręgu nr 11 – 3 problemy. Wyniki tych
analiz potwierdzili również uczestnicy spotkań konsultacyjnych, które
prowadzono
na
terenie
gminy
w związku
z delimitacją
obszaru
zdegradowanego i rewitalizowanego.
Wybrane zjawiska kryzysowe w sferze społecznej zilustrowano mapami,
stanowiącymi opracowania własne Wykonawcy, które zamieszczono poniżej.
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Mapa 16. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Mapa 17. Liczba osób objętych pomocą społeczną z uwagi na bezradność opiekuńczo-wychowawczą w
przeliczeniu na 100 mieszkańców
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Mapa 18. Liczba osób objętych pomocą społeczną z uwagi na przemoc w rodzinie
w przeliczeniu na 100 mieszkańców

5.2

PROBLEMY GOSPODARCZE

W dalszej kolejności analizowano czynniki gospodarcze, które ilustrują poziom
natężenia zjawisk kryzysowych na obszarze zdegradowanym. Odnosząc się do
wskazanych wyżej problemów, szczegółowej analizie poddano następujące czynniki:
– liczbę przedsiębiorstw, które zaprzestały działalności w przeliczeniu na 100
mieszkańców (dane uzyskano z Urzędu Miejskiego w Sułkowicach);
– stopień wykorzystania lokalnego potencjału gospodarczego dla rozwoju
biznesu tj. realny stopień zagospodarowania terenów poszczególnych okręgów,
przeznaczonych pod rozwój działalności gospodarczej w miejscach, gdzie plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje taką możliwość, kiedy to możliwe jest
wykorzystanie funkcji terenu dla rozwoju biznesu oraz istnieje odpowiednie zaplecze,
np. dostępność pustych lokali na działalność gospodarczą, dostępność
komunikacyjna i techniczna (parking i media), lokalny popyt itp. Czynnik ten został
oceniony przez grupę ekspercką, którą stanowili: członkowie Zespołu ds.
opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice oraz
przedstawiciel Wykonawcy GPR – dr Joanna Kurowska-Pysz. Wyniki oceny tego
czynnika gospodarczego zostały poddane konsultacjom społecznym, w aspekcie
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delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji. W tym zakresie
podczas konsultacji społecznych nie wniesiono uwag.
Tabela 33. Czynniki gospodarcze służące wyznaczeniu obszaru do rewitalizacji

Nr okręgu

liczba
Stopień
przedsiębiorstw,
wykorzystania
które zaprzestały
lokalnego potencjału
działalności
gospodarczego dla
w przeliczeniu na 100
rozwoju biznesu
mieszkańców

Łączna liczba
zdiagnozowanych
problemów
gospodarczych

2

0,73

N

2

3

0,00

P

0

6

0,71

N

2

7

0,74

P

1

8

0,76

P

1

9

1,04

N

2

10

0,98

N

2

11

1,02

N

2

12

0,45

N

1

13

0,52

P

0

14

0,65

P

0

15

0,31

P

0

Przeciętnie dla obszaru

0,68

-

Źródło: wyniki badań

Z tabeli 33 wynika, że po dwa analizowane problemy gospodarcze występują na
terenie okręgów nr 2, 6, 9, 10 i 11. W pozostałych okręgach zdiagnozowano po
jednym problemie (okręgi nr 7, 8 i 12) lub nie zdiagnozowano żadnych problemów.
Jak wynika ze spotkań z mieszkańcami oraz warsztatów, bardzo poważnym,
aczkolwiek trudnym do wykazania w analizie ilościowej problemem jest brak jednej
dużej lub kilku mniejszych stref gospodarczych, które powinny stanowić miejsce
aktywizacji lokalnego biznesu. Chodzi przede wszystkim o tereny już kojarzone
z działalnością gospodarczą (np. targowisko w Sułkowicach oraz tereny wokół
Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Sułkowicach – okręg nr 9) oraz
o tereny potencjalnie możliwe do adaptacji na funkcję gospodarczą (tj. strefa
przy dawnym składowisku odpadów w Sułkowicach – okręg nr 11), które należy
94

Id: 3E2B9EDA-2BFE-4E76-8A4A-523D8664E4FC. Podpisany

Strona 94

uwzględnić w procesach rewitalizacyjnych, z uwagi na ich duże znaczenie dla
rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów zdegradowanych. Dodatkowo
zwrócono uwagę na duży problem związany z rynkiem pracy, przekładający się
na relatywnie niski poziom kompetencji zawodowych mieszkańców, który nie
wpływa pozytywnie na przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych do gminy,
w związku z obawą o brak odpowiednich kadr do rozwoju działalności.
Jak wynika z badania ankietowego mieszkańców, jeśli chodzi o ocenę kompetencji
zawodowych mieszkańców nie występuje tutaj wewnętrzne zróżnicowanie na
obszarze gminy, ale większość respondentów stwierdza, że kompetencje te są
niskie.
Problem dotyczący przedsiębiorstw, które zaprzestały działalności w Gminie
Sułkowice zilustrowano mapą, stanowiącą opracowanie własne Wykonawcy, którą
zamieszczono poniżej.
Mapa 19. Liczba przedsiębiorstw, które zaprzestały działalności w przeliczeniu na 100 mieszkańców
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5.3

PROBLEMY PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE
I TECHNICZNE

Na potrzeby wyłonienia terenów, na których na obszarze zdegradowanym
koncentruje się najwięcej problemów przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych
analizie poddano następujące czynniki:
1. Poziom degradacji infrastruktury komunalnej (dane uzyskano w oparciu
o wyniki oceny eksperckiej przeprowadzonej przez Zespół ds. opracowania
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice, polegającej na
ocenie wszystkich obiektów komunalnych w gminie tj. budynków i budowli
według skali: 1 pkt – wymaga remontu, 2 pkt – stan techniczny prawidłowy, 3
pkt – po remoncie; następnie podsumowano wyniki w każdym z okręgów
i podzielono przez łączną liczbę obiektów komunalnych w danym okręgu,
ustalając, gdzie wartość przeciętna wskazuje na wysoki, przeciętny lub niski
stopień degradacji);
2. Poziom degradacji dróg (dane uzyskano w oparciu o wyniki oceny
eksperckiej przeprowadzonej przez Zespół ds. opracowania Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice, polegającej na ustaleniu
procentowego udziału długości dróg wymagających remontu oraz/lub dróg
wymagających urządzenia w stosunku do łącznej długości wszystkich dróg na
danym terenie, w tym dróg niewymagających remontu lub już
wyremontowanych);
3. Dostępność parkingów (dane uzyskano w oparciu o wyniki oceny
eksperckiej przeprowadzonej przez Zespół ds. opracowania Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice, polegającej na ustaleniu liczby
dostępnych parkingów na okręgów: okręg 2 – 2; okręg 3 – 1; okręg 6 – 1;
okręg 7 – 3; okręg 11 – 5; w przeliczeniu na 100 mieszkańców);
4. Estetyka przestrzeni publicznej – ogólny wygląd krajobrazu tj. budynków
i posesji, chodników, lamp, koszy na śmieci, placów i zieleni (drzewa, krzewy,
kwiaty itp.). Czynnik ten został oceniony przez grupę ekspercką, którą
stanowili członkowie Zespołu ds. opracowania Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice oraz przedstawiciel Wykonawcy dr Joanna
Kurowska-Pysz. Wyniki oceny tego czynnika przestrzennego zostały poddane
konsultacjom społecznym, w aspekcie delimitacji obszaru zdegradowanego
i obszaru do rewitalizacji. W tym zakresie podczas konsultacji społecznych nie
wniesiono uwag.
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Tabela 34. Czynniki przestrzenno-funkcjonalne i techniczne służące wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego

Miejscowość

Poziom
degradacji
infrastruktury
komunalnej*

Poziom
degradacji
dróg

Dostęp do
parkingów

Estetyka
przestrzeni
publicznej

Łączna liczba
diagnozowanych
problemów

2

2,17

28,33

0,21

N

2

3

0,00

21,37

0,12

N

1

6

0,00

7,66

0,08

P

0

7

2,00

4,29

0,24

W

0

8

0,00

11,08

0,00

P

0

9

1,00

0,00

0,00

W

0

10

2,20

22,57

0,00

P

1

11

1,40

84,38

0,51*

N

2

12

1,00

27,33

0,00

P

0

13

2,00

33,06

0,00

P

0

14

0,00

0,00

0,00

P

0

15

1,00

0,00

0,00

P

0

Przeciętnie dla
obszaru

1,81

28,37

0,09

-

* oceniono w tych okręgach, gdzie występują budynki i obiekty komunalne; w okręgach, gdzie nie
występują budynki i obiekty komunalne, wprowadzono wartość 0,00 – uznając, że problem nie
występuje.
**wysoka wartość wskaźnika w okręgu nr 11 wynika z jego funkcji tj. centrum gminy, gdzie kumulują
się różnego typu usługi publiczne i działalność gospodarcza oraz społeczna; w okręgach, gdzie nie
występują parkingi, wprowadzono wartość 0,00 – uznając, że nie można w chwili obecnej tego
problemu ocenić.
Źródło: opracowanie własne

Najwięcej problemów techniczno-infrastrukturalnych występuje na terenie okręgów
nr 2 i 11 (po dwa problemy). Na terenie okręgów nr 3 i 10 zidentyfikowano po jednym
problemie, natomiast na terenie pozostałych okręgów nie zidentyfikowano problemów
przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych.
Jak wynika ze spotkań z mieszkańcami oraz ze spacerów badawczych, na terenie
okręgów nr 9 i 10 oraz 11 istnieje bardzo poważny problem natury społecznoprzestrzennej, który ma priorytetowy charakter z punktu widzenia powodzenia
procesów rewitalizacyjnych. Ścieżka wzdłuż potoku Harbutówka, przebiegająca
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przez okręgi nr 9 i 10, a szczególnie miejsca zlokalizowane w pobliżu sklepów
z alkoholem (m.in. Delikatesy Centrum przy ul. 3 Maja, skrzyżowanie ulic Szkolnej
i Zielonej itp.), ale także inne miejsca na tej spacerowej trasie – są terenem, na
którym bardzo często dochodzi do konsumpcji alkoholu w miejscu publicznym,
w grupach osób (przeważnie bezrobotnych), które zwyczajowo w tych miejscach
spotykają się w celach wspólnego zakupu i spożywania alkoholu. Jednocześnie
atmosfera tych miejsc i towarzyszące korzystającym z tej ścieżki mieszkańcom
poczucie zagrożenia uniemożliwiają adaptację tego szlaku pieszo-rowerowego na
alternatywną trasę dotarcia przez mieszkańców do ważnych obiektów publicznych
w okręgu nr 10 i 11 (z pominięciem bardzo ruchliwej ulicy 1 Maja). Rozwiązanie
problemów społecznych, jakie nagromadziły się na tym szlaku (grupki osób
spożywających alkohol; wałęsające się osoby przebywające poza swoim
miejscem zamieszkania; osoby w stanie upojenia alkoholowego śpiące na
ławkach; dzikie wysypiska śmieci, butelek itp.) umożliwią wykorzystanie tego
odcinka do aktywizacji społecznej mieszkańców w kierunku ruchu i rekreacji
(np. trasa do spacerów, jazdy na rowerze, biegania, Nordic Walking),
a jednocześnie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego
na obszarze rewitalizowanym (alternatywny szlak komunikacyjny w stosunku
do ul. 1 Maja w Sułkowicach).
Wybrane problemy przestrzenno-funkcjonalne i techniczne zilustrowano mapami,
stanowiącymi opracowanie własne Wykonawcy, które zamieszczono poniżej.
Mapa 20. Poziom degradacji dróg
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Mapa 21. Poziom estetyki przestrzeni publicznej

5.4

PROBLEMY ŚRODOWISKOWE

W obszarze problemów środowiskowych ocenie ilościowej i jakościowej poddano
dwa czynniki, które rzutują na natężenie sytuacji kryzysowych na obszarze gminy:
1. Liczba osób podłączonych do kanalizacji w roku 2015 w przeliczeniu na 100
mieszkańców (dane ilościowe uzyskano z Urzędu Miejskiego w Sułkowicach).
2. Liczba dzikich wysypisk śmieci w przeliczeniu na 100 mieszkańców (dane
ilościowe uzyskano z Urzędu Miejskiego w Sułkowicach).
Najwięcej problemów środowiskowych występuje na terenie okręgów nr 3 i 8 (po dwa
problemy), z kolei w okręgach nr: 2, 7, 9, 10, 11, 14 i 15 – występuje po jednym
problemie środowiskowym, w okręgach nr 6, 12 i 15 – nie występują żadne problemy.
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Tabela 35. Czynniki środowiskowe służące wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego

Nr okręgu

Liczba osób podłączonych
do kanalizacji w roku 2015
w przeliczeniu na 100
mieszkańców

Liczba dzikich
wysypisk śmieci
w przeliczeniu na 100
mieszkańców

Łączna liczba
zdiagnozowanych
problemów
środowiskowych

2

3,33

0,00

1

3

3,66

0,47

2

6

67,14

0,00

0

7

5,66

0,00

1

8

9,58

0,09

2

9

99,77

0,23

1

10

90,71

0,18

1

11

95,21

0,20

1

12

91,55

0,00

0

13

79,32

0,13

1

14

5,34

0,00

1

15

55,57

0,00

0

Przeciętnie dla
obszaru

46,56

0,08

-

Źródło: opracowanie własne

Problem związany z pokryciem siecią kanalizacyjną obszaru zdegradowanego
w roku 2015 zilustrowano mapą, stanowiącą opracowanie własne Wykonawcy, którą
zamieszczono poniżej.
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Mapa 22. Liczba osób podłączonych do kanalizacji w roku 2015 w przeliczeniu na 100 mieszkańców

W celu wyznaczenia obszaru rewitalizowanego wykonano syntetyczne zestawienie
wskaźników w przekroju ilustrującym natężenie i koncentrację problemów:
społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych na
obszarze zdegradowanym, w podziale na poszczególne okręgi wyborcze.
Mając na uwadze założenie, iż zgodnie z przepisami prawa, rewitalizacją można
objąć obszar co najwyżej 20% powierzchni gminy, zamieszkiwany maksymalnie
przez 30% ludności, wyznaczono obszar rewitalizowany jako teren, na którym
występuje najwyższa koncentracja problemów społecznych, gospodarczych,
techniczno-infrastrukturalnych i środowiskowych, z uwzględnieniem jego istotnego
znaczenia dla rozwoju gminy.
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Tabela 36. Syntetyczne zestawienie wskaźników służących wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego

961

6

2

2

1

11

3,64

847

5

0

1

2

8

4,4

1260

2

2

0

0

4

4,9

1219

1

1

0

1

3

5,5

1054

0

1

0

2

3

1,45

869

2

2

0

1

5

2,35

1120

2

2

1

1

6

1,50

981

3

2

2

1

8

2,4

888

6

1

0

0

7

2,65

769

2

0

0

1

3

1,5

918

2

0

0

1

3

3,1

961

1

0

0

0

1

środowiskowych

gospodarczych

3,16

przestrzennofunkcjonalnych
i technicznych

społecznych

2. Harbutowice (północna
część miejscowości)
3. Harbutowice (południowa
część miejscowości)
6. Rudnik: Blakówka, część
Centralnej, Dolna, Starcówka
7. Rudnik: Bukowa, Szkolna,
część Centralnej
8. Rudnik: część Centralnej,
Słoneczna
9. Sułkowice: Zielona,
Szkolna, Ptasznica
10. Sułkowice: Sucha Góra,
Zarzecze, Na Oblasek, 21
Stycznia, Krzywa, Sportowa,
Ks. Józefa Sadzika
11. Sułkowice: 1 Maja,
Zagumnie, Smereczyńskiego,
Polna, Na Granicy, Tysiąclecia
12. Sułkowice: 11 Listopada,
Wąska, Zagroda, 24 Lipca,
Rynek, Ślusarska, Wyzwolenia
13. Sułkowice: Wolności, Kpt.
Stanisława Stanaszka,
Kowalska
14. Sułkowice: część
Partyzantów
15. Sułkowice: część
Partyzantów , Starowiejska,
Na Węgry

Liczba mieszkańców

Numer okręgu / analizowany
obszar

Łącznie

Obszar w km2

Liczba zdiagnozowanych problemów

Źródło: wyniki badań
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Mapa 23. Syntetyczna wskaźników służących wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego

W procesie konsultacji społecznych jednoznacznie zaaprobowano jako obszar do
rewitalizacji teren z dominującą funkcją mieszkaniową stanowiący część
okręgów nr 2 i 3 w Harbutowicach, na terenie sołectwa Harbutowice. Nie było
również żadnych wątpliwości co do zaliczenia do tego obszaru części okręgów nr
11 i 12 w Sułkowicach, gdzie także przeważa funkcja mieszkaniowa.
Jednocześnie mając na uwadze problemy opisane w części opracowania
poświęconej delimitacji obszaru rewitalizowanego (czynniki gospodarcze – brak
przestrzeni do rozwoju gospodarczego małego, lokalnego biznesu oraz konieczność
rozwoju i doskonalenia zawodowych umiejętności praktycznych mieszkańców
obszaru rewitalizowanego w strefach aktywności gospodarczej), uwzględniono
w granicach obszaru rewitalizowanego teren niezamieszkały, zlokalizowany
w okręgu nr 11, wokół dawnego składowiska śmieci, z przeznaczeniem na
aktywizację gospodarczą i społeczną mieszkańców (na tym terenie przewidziane są
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nowe funkcje społeczne
rewitalizacyjnych).

i gospodarcze,

zgodnie

z kierunkami

działań

Odnosząc się do problemów społecznych, zidentyfikowanych w części okręgów nr 9
i 10 (szlak pieszo-rowerowy nad potokiem Harbutówka), w granicach obszaru
rewitalizowanego uwzględniono również ten teren niezamieszkały, stanowiący
część okręgów nr 9 i 10, uznając go za kluczowy z punktu widzenia zwalczania
problemów alkoholowych wśród mieszkańców obszaru rewitalizowanego, jak też
mając na uwadze konieczność działań na rzecz rozszerzenia oferty spędzania czasu
wolnego na obszarze rewitalizowanym i poprawę bezpieczeństwa w ruchu
komunikacyjnym (funkcje te pełnił będzie szlak pieszo-rowerowy nad potokiem
Harbutówka, który zgodnie z kierunkami działań rewitalizacyjnych włączono do
obszaru rewitalizowanego).
Opisane wyżej podobszary obszaru rewitalizowanego przedstawiono w tabeli 37.
Tabela 37. Wykaz podobszarów zaliczonych do obszaru rewitalizowanego

nr

Obszar
w km2

Nazwa podobszaru

Liczba
mieszk.

1

Harbutowice (północna część miejscowości, odpowiadająca części
okręgu wyborczego nr 2)

3,16

961

2

Harbutowice (południowa część miejscowości, odpowiadająca części
okręgu wyborczego nr 3)

3,52

847

3

Sułkowice: 1 Maja, Zagumnie, Smereczyńskiego, Polna, Na Granicy,
Tysiąclecia (odpowiadająca części okręgów wyborczych nr 9, 10 i 11)

1,50

981

4

Sułkowice: 11 Listopada, Wąska, Zagroda, 24 Lipca, Rynek,
Ślusarska, Wyzwolenia (odpowiadająca części okręgu wyborczego nr
12)

2,4

888

Razem obszar rewitalizowany

10,58

3677

Razem Gmina Sułkowice

60,53

14600

% przypadający na obszar rewitalizowany

17,47

25,18

Źródło: wyniki badań, dane Urzędu Miejskiego w Sułkowicach
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Obszar rewitalizowany obejmuje powierzchnię 10,58 km2, co stanowi 17,47%
powierzchni Gminy Sułkowice, więc spełniony jest ustawowy wymóg, ażeby
wielkość obszaru rewitalizowanego nie przekraczała 20% powierzchni gminy.
Szacuje się, że obszar wskazany do rewitalizacji zamieszkuje 3677 osób, co
stanowi 25,18% populacji gminy. Spełniony jest więc warunek, ażeby populacja
obszaru rewitalizowanego nie przekraczała 30% ogółu mieszkańców gminy.
Poniżej zamieszczono mapy obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji.
Mapy stanowią opracowanie własne Wykonawcy diagnozy.
Mapa 24. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizowany na terenie Gminy Sułkowice

Źródło: opracowanie własne
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Mapa 25. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizowany na terenie Gminy Sułkowice (część okręgów
wyborczych nr 9, 10 , 11 i 12 na terenie miasta Sułkowice)
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Mapa 26. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizowany na terenie Gminy Sułkowice (część okręgów
wyborczych nr 2 i 3 na terenie sołectwa Harbutowice)

Na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji w dalszej części
opracowania przedstawiono bardziej szczegółową charakterystykę obszaru
rewitalizowanego. Jest to niezbędne dla zaprojektowania i podjęcia na obszarze
rewitalizowanym skoncentrowanych przestrzennie, kompleksowych i efektywnych
działań zmierzających do wyprowadzenia tego terenu ze stanu kryzysowego.
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6 Pogłębiona analiza problemów
i potencjałów na obszarze rewitalizowanym
Po wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego przeprowadzono pogłębioną diagnozę
problemów występujących na obu podobszarach obszaru rewitalizacji:
w Sułkowicach i w Harbutowicach. W tym celu posłużono się analizą SWOT, tj.
metodą umożliwiającą kompleksową analizę strategiczną sytuacji na danym
obszarze, z uwzględnieniem wszystkich istotnych aspektów. Zastosowanie tej
metody pozwoliło zrozumieć zidentyfikowane zależności pomiędzy danymi
i umożliwiło dostrzeżenie wynikających z nich konsekwencji11. Analizę SWOT, jak
również pogłębioną analizę problemów i potencjałów obu podobszarów obszaru
rewitalizowanego przeprowadzono w trakcie warsztatów, które służyły wypracowaniu
założeń do koncepcji ich zagospodarowania (Harbutowice, 18.10.2016 i Sułkowice,
19.10.2016).
Tabela 38. Analiza SWOT podobszaru Sułkowice

Mocne strony podobszaru rewitalizacji

Słabe strony podobszaru rewitalizacji

Dobra dostępność komunikacyjna związana z
lokalizacją na szlaku tranzytowym do Krakowa

Niezagospodarowany potencjał seniorów: brak
oferty dla osób starszych
Niedobór infrastruktury dla rodzin z dziećmi np.
plac zabaw
Brak monitoringu poprawiającego stan
bezpieczeństwa publicznego
Niedostatecznie rozwinięta przedsiębiorczość
lokalna np. brak infrastruktury gastronomicznej
i handlowej sprzyjającej poprawie atrakcyjności
przestrzeni oraz integracji społecznej
Brak instrumentów umacniania lokalnej
tożsamości np. skansen odwołujący się do
lokalnych tradycji kowalstwa
Niezagospodarowany w pełni potencjał
infrastruktury komunalnej (obiekt tzw. starej
szkoły, park w centrum Sułkowic)
Brak infrastruktury spędzania czasu wolnego
w Sułkowicach np. ścieżek rowerowych i małej
architektury, terenów zielonych itp.

Rozwój spółdzielczości socjalnej
Dostępność infrastruktury kultury

Dostępność usług publicznych

Wyróżniające tradycje rzemieślnicze – kowalstwo

Duża liczba organizacji pozarządowych

Dostępność oferty handlowej i usługowej
Rezerwa infrastruktury możliwej do
zagospodarowania na nowe funkcje (np.
zabytkowa część tzw. starej szkoły, budynek
dworca PKS)

Odczuwalna skala problemów społecznych:
ubóstwa, bezrobocia, uzależnienia od alkoholu

11

Analiza SWOT – technika analityczna pozwalająca na porządkowanie danych, dotyczących
problemu w czterech kategoriach czynników strategicznych: S (Strengths) – mocne strony,
W (Weaknesses) – słabe strony, O (Opportunities) – szanse, T (Threats) – zagrożenia.
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Tożsamość kulturowa i wysoki stopień
identyfikacji mieszkańców z obszarem
Kompetentny lokalny samorząd, przygotowany
do wdrażania procesów rewitalizacji

Chaotyczna i niezbyt atrakcyjna wizualnie
zabudowa rynku
Niski poziom estetyki przestrzeni publicznej np.
budynek dworca PKS
Zdegradowana infrastruktura mieszkaniowa,
użyteczności publicznej i komercyjna m.in.
pustostany
Niedostateczne wyposażenie budynków
w infrastrukturę techniczną (wodociągową,
kanalizacyjną i gazową, łazienki i ubikacje)
Infrastruktura mieszkaniowa generująca tzw.
niską emisję
Brak przygotowanej przestrzeni pod rozwój
lokalnego biznesu
Deficyt w dostępie do zasobów mieszkaniowych
np. socjalnych, komunalnych, chronionych itp.
Problemy z wandalizmem i miejscami spożycia
alkoholu nad potokiem Harbutówka

Szanse dla podobszaru rewitalizacji

Zagrożenia dla podobszaru rewitalizacji

Możliwość korzystania z programów
pomocowych Unii Europejskiej i innych funduszy
na działania rewitalizacyjne
Tendencje suburbanizacyjne w Krakowie
i okolicach, tj. zainteresowanie mieszkańców
wyprowadzką do mniejszych miejscowości
Wysoka dynamika rozwoju przedsiębiorczości
w regionie i duża liczba instytucji wsparcia
biznesu

Brak wystarczających instrumentów do
zwalczania wandalizmu i dewastacji
infrastruktury publicznej komercyjnej

Integracja mieszkańców wokół lokalnej parafii
Zaplecze parkingowe w centrum Sułkowic wraz
z dostępem do toalet
Lokalizacja na szlaku turystycznym
Duża liczba mieszkańców napływowych,
aspirujących (zarabiających w Krakowie,
zamieszkujących w Sułkowicach)
Dodatni przyrost naturalny
Dodanie saldo migracji wewnętrznych

Intensyfikacja działań promocyjnych gminy
Rezerwa terenów z możliwością
zagospodarowania pod nowe funkcje
Rosnąca w społeczeństwie świadomość potrzeby
procesów rewitalizacyjnych
Dużo terenów pod zabudowę mieszkalną
Dobre skomunikowanie z Krakowem
Rosnące zapotrzebowanie na rozwój działalności
gospodarczej na terenach tańszych
w eksploatacji w stosunku do Krakowa i innych
gmin położonych bliżej tego miasta (m.in. ceny
gruntu, podatki lokalne)
Rosnące zainteresowane społeczności lokalnej
działaniami integracyjnymi oraz partycypacją
społeczną

Starzejące się społeczeństwo
Migracja edukacyjna i zarobkowa młodych ludzi
do większych miast
Pogarszająca się jakość środowiska w regionie,
m.in. powietrza
Brak wystarczającego zaangażowania
mieszkańców w sprawy społeczne
Pogorszenie się stanu bezpieczeństwa
publicznego przez nasilający się ruch tranzytowy
w centrum miasta
Wysokie koszty procesów rewitalizacyjnych i ich
długotrwały, dynamiczny charakter
Wzrost konkurencyjności okolicznych gmin
hamujący rozwój obszaru rewitalizowanego
w Sułkowicach

Trudności w pozyskaniu środków na rewitalizację

Trudności z wdrażaniem tzw. ustawy
krajobrazowej, niska estetyka przestrzeni
publicznej

Źródło: opracowanie własne
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Pogłębioną diagnozę problemów i potencjałów na podobszarze rewitalizowanym
Sułkowice przedstawiono w poniższej tabeli 39.
Tabela 39. Pogłębiona diagnoza problemów i potencjałów podobszarze rewitalizowanym Sułkowice

Numer
problemu

Opis problemów
zidentyfikowanych na
podobszarze rewitalizowanym
Sułkowice

Opis potencjału umożliwiającego
rozwiązanie problemów
zidentyfikowanych na podobszarze
rewitalizowanym Sułkowice

S1

Niski poziom bezpieczeństwa
komunikacyjnego

Wysoki poziom akceptacji społecznej dla
działań zmierzających do zmiany układu
komunikacyjnego na rynku w Sułkowicach

S2
S3
S4

S5

S6

S7

Brak bazy lokalowej do rozwoju
działalności organizacji
pozarządowych
Niedobór oferty dla seniorów
Niedobór oferty dla młodzieży
Brak działań wzmacniających
integrację społeczną
i wspierających tożsamość
lokalną
Niedobór otwartej przestrzeni
miejskiej na cele społeczne
Niedobór infrastruktury
i przestrzeni do integracji
mieszkańców i spędzania czasu
wolnego

Obiekty do remontu, które można
przeznaczyć na potrzeby rozwoju bazy
lokalowej do rozwoju działalności
organizacji pozarządowych, wysoki
potencjał organizacji pozarządowych
i Sułkowickiego Ośrodka Kultury, które
chcą ofertę stworzyć ofertę dla młodzieży
i seniorów, duże zainteresowanie
mieszkańców współpracą z organizacjami
pozarządowymi
Teren wokół rynku, który można
zagospodarować na cele społeczne
i integracyjne, przestrzeń do
zagospodarowania pod nowe funkcje dla
mieszkańców (np. zw. stara szkoła,
dworzec PKS)
Zadeklarowana chęć zaangażowania
dzieci i młodzieży w dodatkowe zajęcia
edukacyjne i rozwojowe

S8

Potrzeba wyrównania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży

S9

Uzależnienie od alkoholu

Szeroka oferta wsparcia Ośrodka Pomocy
Społecznej dla osób uzależnionych

Niewystarczająca aktywizacja
gospodarcza mieszkańców
Niedobór nowych terenów
inwestycyjnych pod rozwój
lokalnych przedsiębiorstw
w Sułkowicach
Niewystarczające kompetencje
zawodowe mieszkańców
ograniczające możliwości
zatrudnienie

Warunki przestrzenne do utworzenia
nowoczesnej strefy gospodarczej na
terenie przy byłym składowisku odpadów,
otwierającej nowe możliwości rozwijania
przedsiębiorstw i tworzenia nowych miejsc
pracy; współpraca służb samorządowych
Gminy Sułkowice z Powiatem Myślenickim,
Powiatowym Urzędem Pracy
w Myślenicach oraz innymi instytucjami
rynku pracy

S10

S11

S12

Źródło: opracowanie własne
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Na terenie objętym rewitalizacją w Sułkowicach obecnie jest 36 osób bezrobotnych
korzystających z pomocy społecznej. Są to w przeważającej liczbie mężczyźni
w wieku około 45 lat, z wykształceniem zawodowym, stan cywilny – wolny. Są
osobami długotrwale bezrobotnymi, które przez okres co najmniej 2 lat nie
podejmowały zatrudnienia. Poza bezrobociem osoby te borykają się również
z problemami ubóstwa, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, alkoholizmu,
przemocy w rodzinie. Osoby te poprzez swoje niskie lub zdezaktualizowane
kwalifikacje zawodowe są mało mobilne na rynku pracy, co dodatkowo tworzy barierę
do poszukiwania pracy. Bardzo trudno zmobilizować ich do jakiejkolwiek aktywizacji
zawodowej. Nie są zainteresowane podjęciem jakiekolwiek pracy, a tym bardziej
poza miejscem zamieszkania. Dlatego zasadne byłoby utworzenie nowych miejsc
pracy dla tej grupy bezrobotnych zamieszkałych w okręgu 11, bezpośrednio
w pobliżu potencjalnej strefy aktywności gospodarczej, blisko targowiska i terenów
należących do GS Samopomoc Chłopska, a także dla bezrobotnych zamieszkałych
w pozostałych okręgach objętych podobszarem rewitalizacji.
Na tym terenie obecnie zamieszkuje
15 osób nadużywających alkoholu,
korzystających z pomocy społecznej. Są to mężczyźni w wieku ok. 50 lat
z wykształceniem zawodowym w przeważającej liczbie stanu wolnego. Są to osoby
długotrwale bezrobotne. Nie podejmują zatrudnienia z uwagi na problem
nadużywania alkoholu, często też borykają się też z dodatkowymi problemami
ubóstwa, niepełnosprawności, choroby, przemocy w rodzinie. Osoby te spotykają się
w miejscach publicznych: za Delikatesami Centrum i na styku ulic Szkolnej i Zielonej,
gdzie spożywają alkohol.
Tabela 40. Analiza SWOT podobszaru Harbutowice

Mocne strony podobszaru rewitalizacji

Słabe strony podobszaru rewitalizacji

Duża aktywność Ochotniczej Straży Pożarnej na
bazie infrastruktury Domu Strażaka
w Harbutowicach

Niedobór miejsc parkingowych w ważnych
punkach obszaru do rewitalizacji (szkoła, kościół)
oraz brak miejsc postojowych dla busów

Możliwa do wykorzystania infrastruktura Centrum
Kultury w Harbutowicach

Niewystarczająca oferta zajęć dla różnych grup
wiekowych

Duży potencjał możliwego do zagospodarowania
terenu zielonego z wysokiej jakości walorami
(czyste powietrze itp.)

Niezagospodarowany potencjał seniorów: brak
oferty dla osób starszych

Walory krajobrazowe i szlaki turystyczne jako
baza do rozwoju oferty czasu wolnego

Niedobór infrastruktury dla rodzin z dziećmi np.
plac zabaw

Stok narciarski „Szklana Góra”
Korzystna lokalizacja i dobra dostępność
komunikacyjna

Brak monitoringu poprawiającego stan
bezpieczeństwa publicznego
Niezagospodarowany w pełni potencjał
infrastruktury komunalnej (teren wokół Domu
Ludowego)
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Zainteresowanie mieszkańców włączeniem się
w procesy rewitalizacji

Niedobór infrastruktury do aktywnego spędzania
czasu wolnego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą (np. siłownia zewnętrzna, boisko,
ławki, stojaki na rowery)

Szanse dla podobszaru rewitalizacji

Zagrożenia dla podobszaru rewitalizacji

Rozwój oferty turystycznej na stoku narciarskim
i na terenie rewitalizowanym jako szansa na
stworzenie nowych miejsc pracy i ożywienie
obszaru

Brak wystarczających instrumentów do
zwalczania wandalizmu i dewastacji infrastruktury
publicznej i komercyjnej

Zewnętrzne finansowanie rozwoju agroturystyki,
rolnictwa ekologicznego

Starzejące się społeczeństwo
Migracja edukacyjna i zarobkowa młodych ludzi
do większych miast

Możliwość korzystania z programów pomocowych
Unii Europejskiej i innych funduszy na działania
rewitalizacyjne

Brak wystarczających instrumentów do
zwalczania wandalizmu i dewastacji infrastruktury
publicznej i komercyjnej

Tendencje suburbanizacyjne w Krakowie
i okolicach, tj. zainteresowanie mieszkańców
wyprowadzką do mniejszych miejscowości
Wysoka dynamika rozwoju przedsiębiorczości
w regionie i duża liczba instytucji wsparcia
biznesu

Pogarszająca się jakość środowiska w regionie,
m.in. powietrza

Intensyfikacja działań promocyjnych gminy
Rezerwa terenów z możliwością
zagospodarowania pod nowe funkcje
Dużo terenów pod zabudowę mieszkalną

Brak wystarczającego zaangażowania
mieszkańców w sprawy społeczne
Pogorszenie się stanu bezpieczeństwa
publicznego przez nasilający się ruch tranzytowy
w centrum miasta
Wysokie koszty procesów rewitalizacyjnych i ich
długotrwały, dynamiczny charakter
Wzrost konkurencyjności okolicznych gmin
hamujący rozwój obszaru rewitalizowanego
w Sułkowicach

Rosnące zapotrzebowanie na rozwój działalności
gospodarczej na terenach tańszych
w eksploatacji w stosunku do Krakowa i innych
gmin położonych bliżej tego miasta (m.in. ceny
gruntu, podatki lokalne)

Trudności w pozyskaniu środków na rewitalizację

Dobre skomunikowanie z Krakowem

Trudności z wdrażaniem tzw. ustawy
krajobrazowej, niska estetyka przestrzeni
publicznej

Rosnąca w społeczeństwie świadomość potrzeby
procesów rewitalizacyjnych
Rosnące zainteresowane społeczności lokalnej
działaniami integracyjnymi oraz partycypacją
społeczną
Źródło: opracowanie własne

Pogłębioną diagnozę problemów i potencjałów na podobszarze rewitalizowanym
Harbutowice przedstawiono w poniższej tabeli 41.
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Tabela 41. Pogłębiona diagnoza problemów i potencjałów podobszarze rewitalizowanym Harbutowice

Numer
problemu

Opis problemów
zidentyfikowanych na
podobszarze rewitalizowanym
Harbutowice

H1

Niski poziom bezpieczeństwa
komunikacyjnego

H2
H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9
H10

H11

H12

Niedobór oferty dla seniorów
Niedobór oferty dla młodzieży
Niedobór otwartej przestrzeni
miejskiej na cele społeczne
Niedobór infrastruktury niezbędnej
do integracji społecznej
mieszkańców
Niewystarczająca infrastruktura do
rozwoju oferty spędzania czasu
wolnego przez mieszkańców.
Potrzeba wyrównania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży

Uzależnienie od alkoholu

Niewystarczająca aktywizacja
gospodarcza mieszkańców
Niedobór miejsc pracy dla
mieszkańców obszaru
rewitalizowanego
Niewystarczające kompetencje
zawodowe mieszkańców
ograniczające ich szanse na
zatrudnienie
Niedobór nowych terenów
inwestycyjnych pod rozwój
lokalnych firm

Opis potencjału umożliwiającego
rozwiązanie problemów
zidentyfikowanych na podobszarze
rewitalizowanym Harbutowice
Miejsce na urządzenie punktu postojowego
dla busów (teren po wyburzeniu budynku
Domu Ludowego)
Aktywne organizacje pozarządowe
zainteresowane większym
zaangażowaniem seniorów oraz młodzieży
w swoją działalność, jak również działaniem
na rzecz poprawy integracji społecznej
i wsparcia tożsamości lokalnej.
Niezagospodarowana przestrzeń publiczna
do wykorzystania na cele społeczne,
turystyczne, rekreacyjne oraz do
wykorzystania na cele spędzania czasu
wolnego przez mieszkańców obszaru
rewitalizowanego; mieszkańcy obszaru
rewitalizowanego zainteresowani
korzystaniem z alternatywnych form
spędzania czasu wolnego.
Aktywna młodzież zainteresowana
podejmowaniem różnego typu działań
edukacyjnych i rozwojem swoich talentów

Szeroka oferta Ośrodka Pomocy
Społecznej w zakresie wsparcia dla osób
uzależnionych

Warunki przestrzenne do utworzenia
nowoczesnej strefy gospodarczej na terenie
przy byłym składowisku odpadów,
otwierającej nowe możliwości rozwijania
przedsiębiorstw i tworzenia nowych miejsc
pracy;
współpraca służb samorządowych Gminy
Sułkowice z Powiatem Myślenickim,
Powiatowym Urzędem Pracy w Myślenicach
oraz innymi instytucjami rynku pracy

Źródło: opracowanie własne

Na terenie objętym rewitalizacją w Harbutowicach mieszka obecnie 35 osób
bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Przeważającą część stanowią
kobiety w wieku ok. 40 lat z wykształceniem zawodowym, mężatki. Są osobami
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długotrwale bezrobotnymi. U osób tych poza bezrobociem występują również inne
problemy, tj. ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm. Osoby
te z powodu niskiego wykształcenia i braku doświadczenia zawodowego oraz
nieaktualnych kwalifikacji zawodowych są mało atrakcyjne na rynku pracy, co tworzy
dodatkową barierę w podjęciu zatrudnienia. Ponadto długotrwałe pozostawanie bez
pracy spowodowało u nich zupełny brak chęci do jakiejkolwiek aktywizacji
zawodowej. Nie są zainteresowane podjęciem pracy, a tym bardziej poza miejscem
zamieszkania.
Na tym terenie zamieszkuje obecnie 10 osób nadużywającym alkoholu,
a korzystających z pomocy społecznej. W przeważającej części to mężczyźni
w wieku ok. 45 lat z wykształceniem zawodowym, stanu wolnego. Są to osoby
długotrwale bezrobotne, niepodejmujące zatrudnienia z uwagi na problem
nadużywania alkoholu. Osoby te spotykają się w okolicach sklepów, gdzie
sprzedawany jest alkohol i tam spożywają alkohol, bądź piją w domu. Oprócz
problemu alkoholowego, osoby te borykają się również z innymi problemami, tj.
ubóstwo , niepełnosprawność, choroba, przemoc w rodzinie.
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7

Zgodność dokumentu z dokumentami
strategicznymi

7.1

Strategia „Europa 2020”

Istotnym dokumentem, który określa ramy dla opracowania i wykonania Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice, jest Strategia Europa 2020.
Strategia „Europa 2020” jest długookresowym programem rozwoju społecznogospodarczego Unii Europejskiej realizowanym przez Komisję Europejską oraz kraje
członkowskie, który zastąpił Strategię Lizbońską. W opublikowanym 3 marca 2010 r.
Komunikacie „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” podkreślona została potrzeba
wspólnego działania państw członkowskich na rzecz wychodzenia z kryzysu oraz
wdrażania reform umożliwiających stawienie czoła wyzwaniom związanym
z globalizacją, starzeniem się społeczeństw czy rosnącą potrzebą racjonalnego
wykorzystywania zasobów. W celu osiągnięcia powyższych założeń zaproponowano
trzy podstawowe, wzajemnie wzmacniające się priorytety:
•

wzrost inteligentny (smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy
i innowacjach;

•

wzrost zrównoważony (sustainable growth), czyli transformacja w kierunku
gospodarki
niskoemisyjnej,
efektywnie
korzystającej
z zasobów
i konkurencyjnej;

•

wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (inclusive growth), czyli
wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem
zatrudnienia
i zapewniającej
spójność
gospodarczą,
społeczną
i terytorialną.

Komisja Europejska zaproponowała wskaźniki umożliwiające monitorowanie
postępów w realizacji ww. priorytetów za pomocą pięciu nadrzędnych celów,
określonych na poziomie całej UE, w tym:
•

osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75%;

•

poprawę warunków prowadzenia działalności badawczo–rozwojowej,
w tym przeznaczanie 3% PKB UE na inwestycje w badania i rozwój;

•

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu
z poziomami z 1990 r.; zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej
w ogólnym zużyciu energii; dążenie do zwiększenia efektywności
energetycznej o 20%;
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•

podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez zmniejszenie
odsetka osób przedwcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz
zwiększenie do co najmniej 40% odsetka osób w wieku 30−34 lat
mających wykształcenie wyższe;

•

wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza poprzez ograniczanie
ubóstwa, mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia
społecznego 20 milionów obywateli.

Podstawowymi instrumentami realizacji celów strategii „Europa 2020” są
opracowywane przez państwa członkowskie UE Krajowe Programy Reform oraz
przygotowane przez KE inicjatywy przewodnie (flagship initiatives), realizowane na
poziomie UE, państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych.

7.2

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju –
Polska 2030

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności
jest – zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6
grudnia 2006 r. (art. 9 ust 1) – dokumentem określającym główne trendy, wyzwania
i scenariusze rozwoju społeczno–gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego
zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju,
obejmującym okres co najmniej 15 lat.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sułkowice realizuje następujące cele Strategii
Rozwoju Kraju – Polska 2030:
1. cel 6 – Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie
„workfare state”. Kierunki interwencji:
•

Stworzenie modelu aktywności intelektualnej, społecznej i zawodowej
osób starszych opartego na wykorzystywaniu ich potencjałów
i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu;

•

Wzrost poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez poprawę
warunków umożliwiających jej uprawianie na każdym etapie życia.

2. cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa
stanu środowiska. Kierunki interwencji:
•

Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne;

•

Zwiększenie poziomu ochrony środowiska.
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3. cel 8 – Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla
rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych. Kierunki interwencji:
•
•

Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach.

cel 11 – Wzrost społecznego kapitału rozwoju. Kierunki interwencji:

7.3

•

Przygotowanie i wprowadzenie programu edukacji obywatelskiej na
wszystkich poziomach edukacji, w perspektywie uczenia się przez całe
życie;

•

Promowanie działań szkół i innych podmiotów w zakresie realizacji
projektów społecznych.

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (do 2020
roku)

Strategia Rozwoju Kraju 2020 (ŚSRK) jest elementem systemu zarządzania
rozwojem kraju, którego podstawy zostały określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006
r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn.
zm.) oraz w przyjętym przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r. dokumencie pn.
„Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski”.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sułkowice wpisuje się w następujące obszary
strategiczne, cele oraz działania Strategia Rozwoju Kraju 2020:
•

Obszar strategiczny I Sprawne i efektywne Państwo:
o Cel I 3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych
potrzeb i aktywności obywatela, poprzez rozwój kapitału społecznego;

•

Obszar strategiczny II Konkurencyjna gospodarka:
o Cel II 4. Rozwój kapitału ludzkiego, oraz następujące działania:
II 4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej;
II 4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego;
II 4.3. Zwiększanie mobilności zawodowej i przestrzennej.

•

Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna:
o Cel III. 1 Integracja społeczna oraz działania:
III. 1.1. Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
III. 1.2. Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych.

117

Id: 3E2B9EDA-2BFE-4E76-8A4A-523D8664E4FC. Podpisany

Strona 117

Cel III. 3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia
rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego
wykorzystania potencjałów regionalnych.

7.4

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020

Gminny Program Rewitalizacji wpisuje się w cel Strategii, którym jest rozwijanie
kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób w taki sposób, by mogły
w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na
wszystkich etapach życia. Poza celem głównym w SRKL wyznaczono pięć celów
szczegółowych:
•

wzrost zatrudnienia;

•

wydłużenie
aktywności
zawodowej
funkcjonowania osób starszych;

•

poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;

•

poprawa zdrowia obywateli oraz podniesienie efektywności opieki zdrowotnej;

•

podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli.

i zapewnienie

lepszej

jakości

Planowany do realizacji program rewitalizacji wpisuje się zarówno w cel główny, jak
i we wszystkie cele szczegółowe strategii.

7.5

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 została opracowana przez Rząd RP
w odpowiedzi na wyzwania, jakie identyfikuje Długookresowa Strategia Rozwoju
Kraju. Wskazuje ona, iż polityka rozwoju powinna wspierać procesy i inicjatywy, które
wzmacniają wolę działania obywateli na rzecz dobra wspólnego i przyczyniają się do
wzmocnienia zaufania, jako jednego z podstawowych komponentów życia
społecznego, gospodarczego i kulturowego. Dokument obejmuje cel główny oraz
cztery cele strategiczne:
•

Cel główny: Wzmocnienie udziału
społeczno‐gospodarczym Polski;

kapitału

społecznego

w rozwoju

•

Cel szczegółowy 1: Kształtowanie
kreatywności oraz komunikacji;

postaw sprzyjających

kooperacji,

•

Cel szczegółowy 2: Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu
obywateli na życie;
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•

Cel szczegółowy 3: Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz
wymiany wiedzy;

•

Cel szczegółowy 4: Rozwój
kulturowego i kreatywnego.

i efektywne

wykorzystanie

potencjału

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sułkowice poprzez działania dotyczące
szeroko rozumianej sfery społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem inkluzji
wpisuje się w zapisy (cel główny oraz cele szczegółowe) Strategii Rozwoju Kapitału
Społecznego 2020.

7.6

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary
wiejskie (KSRR) jest podstawowym dokumentem określającym cele i sposób
działania podmiotów publicznych, a w szczególności rządu i samorządów
województw, w odniesieniu do polskiej przestrzeni dla osiągnięcia strategicznych
celów rozwoju kraju. Dokument ten wyznacza cele polityki rozwoju regionalnego,
w tym wobec obszarów wiejskich i miejskich, oraz definiuje ich relacje w odniesieniu
do innych polityk publicznych o wyraźnym terytorialnym ukierunkowaniu.
Celem strategicznym polityki regionalnej, określonym w KSRR, jest efektywne
wykorzystywanie specyficznych regionalnych oraz terytorialnych potencjałów
rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności
w horyzoncie długookresowym.
KSRR ustala trzy cele szczegółowe do 2020 roku:
1) Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów;
2) Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji
na obszarach problemowych;
3) Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji
działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie.
Niniejszy dokument wpisuje się w realizację KSRR poprzez działania mające na celu
wzrost konkurencyjności Gminy Sułkowice, budowanie spójności społecznej
i terytorialnej oraz tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej
realizacji działań rozwojowych.

7.7

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) jest
najważniejszym
krajowym
dokumentem
strategicznym
dotyczącym
zagospodarowania przestrzennego kraju. Została opracowana zgodnie z zapisami
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku.
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Zgodnie z wymogami ustawowymi określono także wynikające z KPZK 2030
ustalenia
i zalecenia
dla
przygotowywania
planów
zagospodarowania
przestrzennego województw. Dokument zwraca uwagę na potrzebę poprawy
spójności wewnętrznej oraz terytorialne równoważenie rozwoju kraju, któremu służyć
powinny: tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się rozwoju (m.in. przez
wsparcie miast subregionalnych i budowanie potencjału specjalizacji terytorialnej),
wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich, a także wspomaganie różnorodnych
obszarów problemowych (w tym poprzez restrukturyzację i rewitalizację ośrodków
miejskich i terenów zdegradowanych). GPR Gminy Sułkowice poprzez kompleksowe
działania rewitalizacyjne sprzyjające rozwojowi wpisuje się w realizację Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, w szczególności w odniesieniu do miast
subregionalnych i mniejszych jednostek.

7.8

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu
i Wykluczeniu Społecznemu 202012

„Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.
Nowy wymiar aktywnej integracji” jest programem rozwoju, w rozumieniu art. 15, ust.
4, pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.). Jest to dokument o charakterze
operacyjno-wdrożeniowym, ustanowiony w celu realizacji średniookresowej strategii
rozwoju kraju – „Strategii Rozwoju Kraju 2020” oraz Strategii Rozwoju Kapitału
Społecznego, Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego oraz innych strategii rozwoju. GPR Gminy Sułkowice wpisuje się
w realizację celu głównego strategii, którym jest zmniejszenie liczby osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wzrost spójności
społecznej. Ma on być osiągnięty do końca 2020 r. przez realizację poniższych celów
operacyjnych:
•
•
•
•

7.9

Cel operacyjny 1: Usługi dla aktywności i profilaktyki;
Cel operacyjny 3: Aktywna osoba, zintegrowana rodzina, odpowiedzialne
lokalnie środowisko;
Cel operacyjny 4: Zapobieganie niepewności mieszkaniowej;
Cel operacyjny 5: Seniorzy – bezpieczni, aktywni i potrzebni.

Krajowa Polityka Miejska 2023

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Krajowa Polityka Miejska (KPM) jest dokumentem określającym planowane działania
administracji rządowej dotyczące polityki miejskiej, uwzględniającym cele i kierunki

12

www.mpips.gov.pl/download/gfx/.../2/.../KPPUiWS_1707_na_RM_.pdf
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określone w średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz krajowej strategii rozwoju
regionalnego (art. 21b). Służy ona celowemu, ukierunkowanemu terytorialnie
działaniu państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów
funkcjonalnych oraz wykorzystaniu ich potencjałów w procesach rozwoju kraju.
GPR Gminy Sułkowice wpisuje się w cel strategiczny Krajowej Polityki Miejskiej do
roku 2023, zgodnie z którym dążeniem wszystkich autorów dokumentu musi być
stworzenie miasta sprawnego, zwartego i zrównoważonego oraz spójnego, a
w efekcie również konkurencyjnego i silnego.
Realizacja celu strategicznego odbywać się będzie poprzez trzy cele przedmiotowe:
•

stworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego i partnerskiego
zarządzania rozwojem na obszarach miejskich, w tym w szczególności na
obszarach metropolitalnych;

•

wspieranie
zrównoważonego
rozwoju
ośrodków miejskich,
w tym
przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji;

•

odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych
społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich.

Realizacja celu strategicznego odbywać się będzie poprzez dwa cele podmiotowe:
•

poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich do
kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia;

•

wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich,
przede wszystkim na obszarach problemowych polityki regionalnej (w tym na
niektórych obszarach wiejskich) poprzez wzmacnianie ich funkcji oraz
przeciwdziałanie ich upadkowi ekonomicznemu.

7.10 Ustawa z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji
Ustawa określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.
Za obszary zdegradowane ustawa przyjmuje obszary, na których występuje
koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, takich jak bezrobocie, ubóstwo,
przestępczość, niski poziom edukacji oraz dodatkowo negatywne zjawiska
gospodarcze (np. słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw), środowiskowe (np.
przekroczenie standardów jakości środowiska), przestrzenno-funkcjonalne (np. brak
dostępu do podstawowych usług albo ich niska jakość) lub techniczne (np.
degradacja stanu technicznego obiektów budowalnych).
Jako obszar rewitalizacji określono całość lub część obszaru zdegradowanego,
cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na
istotne znaczenie dla rozwoju gminy, przygotowywana lub prowadzona jest
rewitalizacja. Ustawa ogranicza zasięg obszaru rewitalizacji, przesądzając, że nie
może on obejmować łącznie terenów większych niż 20 proc. powierzchni gminy oraz
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nie może być zamieszkały przez więcej niż 30 proc. mieszkańców gminy, przy czym
można go podzielić na podobszary.
Dla obszaru rewitalizacji opracowuje się Gminny Program Rewitalizacji (GPR), który
jest podstawą do stosowania na obszarze rewitalizacji specjalnych rozwiązań
ustawowych – Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR) oraz miejscowego planu
rewitalizacji.
GPR przyjmuje Rada Gminy w formie uchwały, jako dokument o charakterze aktu
kierownictwa wewnętrznego, wiążący organy gminy w podejmowanych działaniach.
GPR zawiera szczegółową analizę obszaru rewitalizacji, cele rewitalizacji oraz
odpowiadające im kierunki działań, listę planowanych podstawowych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych oraz ramy finansowe programu wraz ze wskazaniem źródeł
finansowania.
SSR ustanawia Rada Gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego.
Strefa jest obszarem stosowania szczególnych norm prawnych z zakresu planowania
przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, mieszkalnictwa, prawa podatkowego
oraz cywilnego. Ustawa przewiduje również szczególną formę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – miejscowy plan rewitalizacji, który może być
uchwalony wyłącznie dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego w drodze uchwały rady
gminy. Niniejszy dokument opracowany został w oparciu o Wytyczne Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju dotyczące opracowywania Lokalnych Programów
Rewitalizacji.

7.11 Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Celem dokumentu jest ujednolicenie warunków i procedur wdrażania programów
operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie projektów realizujących cele i procesy
rewitalizacji, zwanych dalej „projektami rewitalizacyjnymi”.
Ujednolicenie warunków i procedur ma zapewnić, że procesy rewitalizacji
finansowane w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, jako
instrumenty służące realizacji Umowy Partnerstwa będą bardziej skuteczne,
zintegrowane, kompleksowe i skoordynowane.
Wytyczne określają, jak należy rozumieć pojęcie rewitalizacji w odniesieniu do
działań współfinansowanych ze środków EFRR, EFS, FS w perspektywie finansowej
2014-2020, wskazują również instrumenty realizacji projektów rewitalizacyjnych
w ramach programów operacyjnych oraz zapewniają ich spójność oraz
kompleksowość.
Wytyczne wskazują warunki i sposoby zapewnienia komplementarności interwencji
dla projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych z funduszy EFRR, EFS i FS
w ramach różnych celów tematycznych, priorytetów inwestycyjnych, zarówno
w ramach RPO, jak i KPO.
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Zalecenia zawarte w Wytycznych są spójne z rozwiązaniami w przedmiotowym
zakresie zawartymi w innych wytycznych horyzontalnych wydawanych przez ministra
właściwego do spraw rozwoju regionalnego, w tym zwłaszcza z rozwiązaniami
zawartymi w poszczególnych wytycznych horyzontalnych dotyczących realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w poszczególnych celach tematycznych.
Wytyczne są skierowane do instytucji zarządzających regionalnymi i krajowymi
programami operacyjnymi, które mogą opracować szczegółowe wytyczne w zakresie
realizacji projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.
Sformułowane w dokumencie wymogi realizacji projektów rewitalizacyjnych są
powiązane z warunkami dopuszczenia danego projektu do dofinansowania lub
uzyskania preferencji w dofinansowaniu środkami unijnymi.
Wytyczne wskazują priorytety inwestycyjne bezpośrednio związane z rewitalizacją
w ramach regionalnych programów operacyjnych do których należą:
•
•
•
•

•
•

Cel tematyczny 3: Wzmacnianie konkurencyjności MŚP;
Cel tematyczny 4: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach;
Cel tematyczny 6: Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz
wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;
Cel tematyczny 7: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie
niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury
sieciowej;
Cel tematyczny 8: Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia
oraz wsparcie mobilności pracowników;
Cel tematyczny 9: Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sułkowice koncentruje się szczególnie na
realizacji celu 6, 7, 8 i 9.
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7.12 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na
lata 2011-2020
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 jest dokumentem,
który stanowi podstawę programowania województwa, a pośrednio także
poszczególnych powiatów i gmin na terenie województwa. Głównym celem strategii
jest efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy dla rozwoju
gospodarczego oraz wzrost spójności społecznej i przestrzennej Małopolski
w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim. Gminny Program Rewitalizacji
Gminy Sułkowice jest spójny z następującymi zagadnieniami:
•

Obszar 2: Kierunki polityki rozwoju; Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego:
Ochrona małopolskiej przestrzeni kulturowej m.in. poprzez ochronę, rozwój
i uporządkowanie systemu obszarów chronionych, zapobieganie degradacji
i ochronę zasobów dziedzictwa przyrodniczego regionu, stworzenie systemu
oraz procedur zarządzania dziedzictwem przyrodniczym, zintegrowaną
ochronę krajobrazu kulturowego i środowiska przyrodniczego, szczególnie
w zakresie wysokiego poziomu estetycznego otoczenia i ładu przestrzennego.

•

Obszar 5: Kierunki polityki rozwoju; Rozwój miast i terenów wiejskich:
a. Rozwój gospodarczy małych i średnich miast oraz terenów wiejskich m.in.
poprzez aktywizację gospodarczą obszarów wiejskich o funkcjach
rolniczych w zakresie wsparcia dla rozwoju ekologicznego rolnictwa
i przetwórstwa oraz marketingu wysokiej jakości produktów żywności
regionalnej.
b. Funkcjonalne zarządzanie przestrzenią na poziomie lokalnym, w tym
poprzez
zabieganie
o wdrożenie
instrumentów
regulacyjnych
i planistycznych służących właściwemu gospodarowaniu na obszarach
górskich i chronionych.

•

Obszar 6: Kierunki polityki rozwoju; Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne
i społeczne: 6.1.
Poprawa
bezpieczeństwa
ekologicznego
oraz
wykorzystanie ekologii dla rozwoju Małopolski, obejmująca m. in. działania
w zakresie: ochrony zasobów wodnych, poprawy jakości powietrza, ochrony
środowiska przed hałasem komunikacyjnym, komunalnym, przemysłowym,
minimalizacji
oddziaływania
promieniowania
elektromagnetycznego,
prawidłowej
gospodarki
odpadami,
przeciwdziałanie
występowaniu
i minimalizowanie
skutków
negatywnych
zjawisk
atmosferycznych,
geodynamicznych i awarii przemysłowych, działania w zakresie ochrony
i zachowania środowiska przyrodniczego, rozwój regionalnej polityki
energetycznej, w tym w zakresie energii odnawialnej, prowadzenie edukacji
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społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska oraz kształtowania i promocji
postaw proekologicznych.

7.13 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do roku 2023 wpisuje się
w następujące cele tego dokumentu:
CT 3 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP;
CT 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
CT 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami;
CT 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości
w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej;
CT 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności
pracowników;
CT 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem;
CT 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz
zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

7.14 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu
Myślenickiego na lata 2014-2020
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2014-2020 jest
najważniejszym dokumentem określającym kierunki rozwoju powiatu. Jej celem jest
wskazanie misji i wizji rozwoju powiatu oraz planu operacyjnego: obszarów
kluczowych, celów strategicznych, celów operacyjnych i zadań, których realizacja
w określonym horyzoncie czasowym przyczyni się do wielokierunkowego rozwoju
powiatu. Dokument określa dwa główne obszary badań: gospodarki i ochrony
środowiska oraz spraw społecznych i potencjału instytucjonalnego. W oparciu o nie
zostało określonych 8 celów:
1. Rozwój przedsiębiorczości i przemysłu w tym innowacji i nowych technologii,
szczególnie przyjaznych środowisku;
2. Stan dróg o wymaganych parametrach i standardach oraz dostosowana
infrastruktura techniczna, w tym szczególnie wodno-kanalizacyjna i w zakresie
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ochrony
środowiska
z uwzględnieniem
racjonalizacji
kosztów
eksploatacyjnych;
Powiat myślenicki znaczącą specjalistyczną bazą turystyczno-rekreacyjną
z markową ofertą usług czasu wolnego;
Rozwój rolnictwa ekologicznego oraz rozwój produktów i marek lokalnych
w oparciu o różne formy gospodarowania;
Dostosowana oferta edukacyjna dla potrzeb rynku pracy;
Zintegrowane, aktywne, o wysokim poczuciu bezpieczeństwa społeczeństwo,
w tym zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym;
Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców, szczególnie ochrony
zdrowia, zabezpieczenia i wsparcia społecznego;
Sprawna,
kompetentna
i przyjazna
administracja
publiczna
oraz
uporządkowana polityka przestrzenna;
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do roku 2023 wpisuje się
we wszystkie cele powyższej Strategii.

7.15 Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 2020
Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008-2020 jest odpowiedzią̨ na
wyzwania koncentrujące się wokół potrzeby poprawy jej pozycji w powiecie oraz
wśród gmin sąsiednich. Chodzi zarówno o wyzwania o charakterze regionalnym,
zdefiniowane przez Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego, jak również o
wyzwania lokalne, którym gmina musi sprostać́ , aby skutecznie konkurować́
o zasoby niezbędne do zapewnienia rozwoju indywidualnego mieszkańców. W
Strategii sformułowano trzy pola strategiczne, którym przyporządkowano główne
cele:
1. Podniesienie potencjału społecznego Gminy
2. Zbudowanie w Gminie płaszczyzny współpracy wszelkich podmiotów
działających na jej rzecz (dobro)
3. Poprawa jakości życia poprzez rozwój infrastruktury i usług publicznych.
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do roku 2023 wpisuje się przede
wszystkim w cel A i cel C przywołanej wyżej strategii, gdyż zmierza do
rozwiązywania zjawisk kryzysowych w miejscach ich najwyższego natężenia na
obszarze gminy, a tym samym przyczynia się do poprawy jej potencjału społecznego
i poprawy jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizowanego, czemu przysłuży się
m.in. rozwój infrastruktury i usług publicznych.
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7.16 Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Sułkowice
Analiza zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Sułkowice,
jak
również
miejscowych
planów
13
zagospodarowania przestrzennego wskazuje, że wszystkie projekty wskazane w
Programie jako podstawowe i większość projektów uzupełniających może być
realizowana bez konieczności zmiany tych planów. Jednocześnie analiza wskazuje
na konieczność dokonania zmian
punktowych w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sułkowice, przed przystąpieniem do
realizacji zadań uzupełniających nr 14 i 16.
Niezbędna zmiana dotyczyć będzie poszerzenie zapisów:
- umożliwiających podniesienie standardów już istniejących budynków w terenie 5ZU
(polegający na możliwości ich rozbudowy, przebudowy i nadbudowy o możliwość
powiększenia kubatury 0 60%),
oraz
- umożliwiających lokalizację w terenie 5ZU niewielkich obiektów kubaturowych
(jako ekspozycja przykładów tradycyjnej, unikalnej przemysłowej architektury
drewnianej- kuźnie).

7.17 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Sułkowice na lata 2012-2020
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 20122020 jest dokumentem, który ma pomóc w koordynacji działań gminnego samorządu
w obszarze polityki społecznej. Dokument zawiera ogólny program definiowania
i realizacji celów społecznych Gminy Sułkowice, co jest szczególnie istotne
w kontekście celów rewitalizacji, gdyż Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy
Sułkowice do roku 2023 powinien być zbieżny z wytycznymi tego dokumentu.
Strategia definiuje następujące cele:

13

Uchwała Nr Xxxv/225/2001 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 10.05.2001 r. Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Wsi Biertowice, Krzywaczka I Miasta Sułkowice
zmieniony uchwałami: Nr XXIV/134/12, Nr XXXVIII/240/2013 oraz Nr XLIII/276/2014 w sprawie
Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru
Miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych.
Uchwała Nr XLIII/298/02 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20.06.2002 r. Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Terenów wsi Harbutowice w Gminie Sułkowice, zmieniona
uchwałami: X/42/11 i Nr XLVI/302/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26.06. 2014r. w sprawie
Uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Sułkowice dla
obszaru wsi Harbutowice – w jej granicach administracyjnych.
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1. Rozwój systemowego wsparcia rodziny ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży;
2. Ograniczenie bezrobocia i jego skutków;
3. Przeciwdziałanie
i redukowanie
skutków
z uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie;

zagrożeń

związanych

4. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych, niepełnosprawnych,
długotrwale chorych;
5. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie.
W Strategii zawarto następujące rodzaje zadań zmierzających do rozwiązywania
problemów społecznych w Gminie Sułkowice:
1. Instytucjonalna pomoc społeczna rozumiana jako współpraca na poziomie
pracownik socjalny – beneficjent;
2. Ochrona zdrowia;
3. Rozwiązywanie problemów uzależnień;
4. Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania przemocy;
5. Edukacja – rozumiana jako działania profilaktyczne dotyczące patologii życia
społecznego;
6. Przeciwdziałanie bierności społecznej i wyuczonej bezradności;
7. Wzmacnianie trwałości rodziny, wspieranie jej rozwoju oraz przeciwdziałanie
marginalizacji osób i rodzin, które z różnych przyczyn nie są samodzielne.
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do roku 2023 jest zbieżny
z wszystkimi celami i zadaniami przewidzianymi do realizacji w ramach wdrażania
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 20122020.

8

8.1

Założenia Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Sułkowice
do roku 2023

WIZJA

Wizja rewitalizacji dwóch wyznaczonych podobszarów w Gminie Sułkowice odnosi
się do zdefiniowanych w programie procesów, zmierzających do długofalowego
ożywienia tych terenów, przede wszystkim pod kątem społecznym, ale również
gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym oraz środowiskowym.
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Wizja rewitalizacji podobszarów Sułkowice i Harbutowice brzmi następująco:

Obszary wyprowadzone ze stanu kryzysowego, ożywione pod względem
społeczno-gospodarczym, z nowoczesną infrastrukturą, zapewniające
pełne wykorzystanie wszystkich zasobów i potencjałów lokalnych
oraz aktywizację mieszkańców, prowadzącą do poprawy jakości życia
i rozwoju kapitału społecznego na obszarze rewitalizowanym.

W działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów rewitalizowanych
zaangażowane zostaną wszystkie zasoby i potencjały lokalne Gminy Sułkowice,
przede wszystkim zaś podobszarów rewitalizowanych.
Proces rewitalizacyjny będzie postępował przy pełnej aktywizacji społeczności
lokalnej, w sposób zapewniający odnowę zdegradowanej infrastruktury, jak też
poprawę jakości życia i rozwój kapitału społecznego, przy zachowaniu zasad
partnerstwa, równości szans i zrównoważonego rozwoju. Efektem rewitalizacji będzie
odbudowa więzi sąsiedzkich i międzypokoleniowych oraz wzmocnienie wspólnoty
lokalnej. Dzięki dostarczeniu infrastruktury wysokiej jakości, stworzony zostanie
mechanizm zachęt do podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych, społecznych
i gospodarczych. Działania te będą realizowane przez mieszkańców i dla
mieszkańców, dzięki wdrożonym na szeroką skalę narzędziom partycypacji
społecznej i współdecydowania o dalszym rozwoju podobszarów rewitalizowanych
oraz całej Gminy Sułkowice.
Obszary, na których prowadzone będą procesy rewitalizacyjne, dzięki znaczącej
poprawie wizerunku, zyskają nowych mieszkańców i rozwiną się pod względem
gospodarczym. Pojawią się nowi przedsiębiorcy i inwestorzy tworzący nowe miejsca
pracy oraz turyści, których przyciągać będzie przyjazna atmosfera, ład
architektoniczny, walory środowiskowe i turystyczne, możliwość aktywnego
spędzania wolnego czasu, atrakcyjność przestrzeni publicznej, nowe miejsca
spotkań, odpoczynku i rekreacji oraz obiekty kultury, zaspokajające potrzeby
wspólnoty lokalnej i gości.
Społeczność lokalna zintegruje się wokół miejsc i obiektów, którym – dzięki
procesom rewitalizacji – nadane zostaną nowe funkcje. Umocni się spójność
społeczna i wyeliminowane zostanie wykluczenie społeczne oraz ubóstwo. Procesy
te zostaną uruchomione dzięki aktywizacji społecznej oraz rozwojowi lokalnej
przedsiębiorczości i tworzeniu nowych miejsc pracy. Wzrośnie także liczba inicjatyw
lokalnych i partycypacja społeczna w sprawach publicznych.
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W wyniku wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji w Gminie Sułkowice nastąpi
poprawa wskaźników dotyczących wykluczenia społecznego, bezrobocia,
bezpieczeństwa, aktywności gospodarczej oraz emisji do środowiska naturalnego.
Szczegółowy wykaz wskaźników objętych monitoringiem i ewaluacją Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do roku 2023 przedstawiono w Tabeli
48.

8.2

KIERUNKI DZIAŁAŃ, CEL STRATEGICZNY
I CELE OPERACYJNE REWITALIZACJI W GMINIE
SUŁKOWICE WRAZ Z OPISEM PROJEKTÓW

W nawiązaniu do wyznaczonych wyżej problemów i potencjałów podobszarów
rewitalizacji w Sułkowicach i Harbutowicach w GPR wyznaczono także sześć
kluczowych kierunków działań, odpowiadającym potrzebom i uwarunkowaniom
wynikającym ze specyfiki procesu rewitalizacji w Gminie Sułkowice:
I.Działania integracyjne oraz aktywizujące społeczność lokalną do większego
zaangażowania na rzecz rozwoju obszaru rewitalizowanego
II.Działania rekreacyjno-sportowe, kulturalne i społeczne rozwijające ofertę
spędzania czasu wolnego na obszarze rewitalizowanym
III.Modernizacja i rozbudowa infrastruktury lokalnej, komunalnej i gospodarczej
służąca rozwojowi obszaru rewitalizowanego
IV.Wyrównywanie szans edukacyjnych, poprawa kompetencji i umiejętności
zawodowych mieszkańców obszaru rewitalizowanego oraz wzrost liczby miejsc pracy
V.Wzrost spójności komunikacyjnej i poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni
publicznej obszaru rewitalizowanego
VI.Kierunek działań: edukacja ekologiczna oraz inne projekty służące poprawie
efektywności ekologicznej i energetycznej na obszarze rewitalizowanym.
Wielowątkowy proces rewitalizacji wymaga zdefiniowania nadrzędnego celu
strategicznego oraz celów operacyjnych, odnoszących się do kluczowych obszarów
problemowych w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-technicznej
i środowiskowej. Cel strategiczny i cele operacyjne określono na podstawie
szczegółowych analiz i diagnozy obszarów kryzysowych, w oparciu o doświadczenie
i wiedzę specjalistyczną, z uwzględnieniem wyników konsultacji społecznych.
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Mając na uwadze powyższe, cel strategiczny został sformułowany w następujący
sposób:

Aktywizacja społeczno-gospodarcza
oraz wzmocnienie ładu przestrzennego i poprawa wizerunku obszaru
rewitalizowanego, zapewniające wyższą jakość życia
oraz odbudowę więzi lokalnych.

Cele operacyjne programu, odnoszące się do sfer: społecznej, gospodarczej,
przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, a także środowiskowej przedstawiono
w poniższych tabelach.
Tabela 42. Cele operacyjne – społeczne

Numer
CO1.
CO2.

CO3.

Nazwa celu
Poprawa warunków bytowych na obszarze
rewitalizowanym
Integracja społeczna, aktywizacja mieszkańców
oraz wzrost ich zaangażowania w sprawy
lokalne, kulturę, sport i rekreację
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
i zawodowemu oraz włączenie grup
problemowych w życie społeczności lokalnej

Zgodność z kierunkami
działań
II, III, V, VI
I, II

I, II, IV

Źródło: opracowanie własne
Tabela 43. Cel operacyjny – gospodarczy

Numer
CO4.

Nazwa celu
Rozwój przedsiębiorczości lokalnej
w tradycyjnych i nowych branżach oraz
poprawa mobilności zawodowej mieszkańców

Zgodność z kierunkami
działań
I, III, IV

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 44. Cele operacyjne – przestrzenno-funkcjonalne i techniczne

Numer
CO5.
CO6.
CO7.

CO8.

Nazwa celu
Wzrost poczucia bezpieczeństwa w przestrzeni
publicznej, w szczególności dla pieszych
i rowerzystów
Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa
estetyki przestrzeni publicznej
Poprawa spójności komunikacyjnej obszarów
rewitalizowanych i rozwój infrastruktury
parkingowej
Zapobieganie degradacji infrastruktury
komunalnej oraz poprawa jej wykorzystania na
cele lokalne.

Zgodność z kierunkami
działań
III, V
III, V, VI
III, V

I, II, III, IV

Źródło: opracowanie własne
Tabela 45. Cel operacyjny – środowiskowy

Numer

CO9.

Nazwa celu
Lepsze wykorzystanie potencjału
przyrodniczego i krajobrazowych obszaru
rewitalizowanego na potrzeby społeczne
i gospodarcze

Zgodność z kierunkami
działań
I, II, IV, VI

Źródło: opracowanie własne
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8.3

POWIĄZANIA PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH
Z PROBLEMAMI ZIDENTYFIKOWANYMI NA
OBSZARZE REWITALIZOWANYM I CELAMI
REWITALIZACJI

Po skonstruowaniu strategicznej wizji rozwoju obszaru zdegradowanego oraz
identyfikacji celów procesu rewitalizacji, przystąpiono do określenia sposobów ich
realizacji. Podstawowym narzędziem do rozwiązania danego problemu i osiągnięcia
zamierzonego celu jest projekt. Projekty powinny być działaniami dobrze
zaplanowanymi, celującymi w realne potrzeby oraz nastawionymi na rozwiązanie
zdiagnozowanych problemów. Przedsięwzięcia te, popierane przez różne grupy
interesariuszy obszaru zdegradowanego, charakteryzują się czytelnym, realnymi
mierzalnym celem, określonym terminem realizacji, zapewnionym źródłem
finansowania oraz wyznaczonymi podmiotami odpowiedzialnymi za realizację
danego działania.
Wszystkie przyjęte do realizacji projekty odpowiadają na zidentyfikowane problemy
rewitalizacyjne oraz wynikają z celu strategicznego i celów operacyjnych.
Synergiczne oddziaływanie tych projektów ma przyczynić się do realizacji
wytyczonych celów rewitalizacji. Przedsięwzięcia te zostały zgłoszone do Programu
przez wszystkich interesariuszy: lokalny samorząd, mieszkańców, przedsiębiorców,
organizacje pozarządowe i inne podmioty.
W odniesieniu do podobszaru rewitalizowanego w Sułkowicach wiodące
znaczenie ma rekompozycja Rynku (I). W ramach tego przedsięwzięcia
zaplanowano wiązkę pięciu komplementarnych inwestycji:
I.1. Przebudowa części parkowej wraz z placem zabaw i siłownią na wolnym
powietrzu
I.2. Utworzenie miniskansenu
I.3. Zmiana układu komunikacyjnego Rynku - rekompozycja
I.4. Przebudowa budynków gminnych (Urzędu Miejskiego i dawnego dworca
PKS) wraz ze zmianą elewacji na historyczną
I.5. Rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na Centrum Kultury.
Zadania te mają istotny wpływ na realizację wszystkich celów rewitalizacji, przede
wszystkim
społecznych
i przestrzenno-funkcjonalnych
oraz
technicznych.
Mieszkańcy obszaru rewitalizowanego w Sułkowicach szczególnie dotkliwie
odczuwają brak atrakcyjnego miejsca na potrzeby integracji społeczności lokalnej, w
połączeniu z rozwojem oferty spędzania czasu wolnego, m.in. w zakresie kultury czy
rekreacji na świeżym powietrzu. Z tymi oczekiwaniami powiązane są potrzeby
dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym komunikacyjnego, w
133

Id: 3E2B9EDA-2BFE-4E76-8A4A-523D8664E4FC. Podpisany

Strona 133

centralnym punkcie Sułkowic tj. na Rynku, którędy w tej chwili biegnie tranzytowy
szlak komunikacyjny. Aby zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa konieczna jest
przebudowa układu komunikacyjnego. Powszechny jest również niedosyt jeśli chodzi
o budowanie tożsamości lokalnej, gdyż brakuje miejsc, gdzie można by kultywować
lokalne tradycje. Jak napisała w swojej refleksji o rewitalizacji jedna z mieszkanek
Sułkowic: „Rynek w Sułkowicach jest obszarem pustym. Poza mieszkańcami tej
części miasta ludzie przychodzą na rynek tylko do kościoła, urzędu miejskiego,
biblioteki i na przystanek autobusowy. Mieszkańcy okolic rynku też nie przychodzą
tutaj w czasie wolnym. Niezagospodarowane planty sąsiadujące z rynkiem są
miejscem generujących liczne zachowania patologiczne, sprzyjają demoralizacji
młodzieży. Ludzie nie przychodzą na rynek w Sułkowicach, bo nie mają po co, ani
gdzie. W centrum Sułkowic nie ma obecnie miejsca, w którym można by się umówić
na kawę, posiedzenie w kawiarni, spotkanie z kimś, kto przyjeżdża z zewnątrz, by
omówić jakąś sprawę (…). Przystanek (dawny dworzec autobusowy) w Sułkowicach,
centralne miejsce, do którego przyjeżdża się do Gminy Sułkowice, jest obecnie w
tragicznym stanie i jest powodem do wstydu mieszkańców. Poprawienie estetyki tego
miejsca i zadbanie o komfort osób oczekujących na autobus będzie miało
bezpośredni wpływ na dumę mieszkańców ze swojego miejsca zamieszkania
(…).Rynek po rekompozycji stałby się centrum miasta, które przyciągałoby
mieszkańców i budziło dumę z mieszkania w Sułkowicach. Wzmacniałby też wartość
Sułkowic jako centrum gminy. Mieszkańcy wsi należących do gminy chętniej
przyjeżdżaliby do Sułkowic bez „urzędowych" powodów. Turyści odwiedzający gminę
Sułkowice przejeżdżają tędy, nie zatrzymując się, bo nie mają do tego powodu.
Zaplanowane w rekompozycji obiekty uzasadniałyby stworzenie centrum informacji o
okolicznych terenach, szlakach turystycznych, zabytkach i miejscach wartych
odwiedzenia. Zlokalizowanie w obrębie rynku skansenu kowalskiego stałoby się
ważna atrakcja dla przyjezdnych i ważnym miejscem do edukacji regionalnej (…).
Budynek po przedszkolu nr 1, przenoszonym do nowego obiektu, jest bardzo
korzystnie zlokalizowany – w samym centrum miasta, przy głównej trasie, ale
oddzielony od drogi wojewódzkiej rzeką. Jest to miejsce, w którym bezpiecznie mogą
się bawić najmniejsze dzieci pod opieką rodziców i wychowawców. Dlatego pomysł
zlokalizowania tam klubu dla dzieci do lat 3. W Gminie Sułkowice nie działa żaden
żłobek. Jest to więc placówka potrzebna. Adaptacja na ten cel budynku i przyległego
terenu zielonego byłaby jak najbardziej zasadna (…).
Powyższa wypowiedź wyraźnie wskazuje, że opisany wyżej zakres projektów I.1. –
I.5. bardzo dobrze wpisuje się w oczekiwania rewitalizacyjne mieszkańców i
powinien zostać zrealizowany dla osiągnięcia celów rewitalizacji związanych z
poprawą warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizowanego; integracją
społeczną; aktywizacją mieszkańców oraz wzrostem ich zaangażowania w sprawy
lokalne, kulturę, sport i rekreację; uporządkowaniem architektonicznym oraz poprawą
estetyki przestrzeni publicznej; wzrostem poczucia bezpieczeństwa w przestrzeni
publicznej, w szczególności dla pieszych i rowerzystów; poprawą spójności
komunikacyjnej obszarów rewitalizowanych i rozwojem infrastruktury parkingowej.
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Ważnym przedsięwzięciem jest również modernizacja Szkoły Podstawowej
w Sułkowicach (II), gdzie przewidziano takie zadania jak:
II.1.Modernizacja sali gimnastycznej w budynku A Szkoły Podstawowej
w Sułkowicach
II.2.Modernizacja łazienek i kuchni w budynku A Szkoły Podstawowej
w Sułkowicach
II.3.Kompleksowa modernizacja budynku "A" Szkoły Podstawowej
w Sułkowicach
W tym obszarze działań w Sułkowicach przewidziano jeszcze dwa kolejne
projekty:
III. Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 2 w Sułkowicach
IV. Adaptacja likwidowanego przedszkola w Sułkowicach na placówkę opieki
nad dziećmi do lat 3
Realizacja tych przedsięwzięć przyczyni się również do osiągnięcia celów
społecznych i przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych w ramach procesu
rewitalizacji. Dla osiągnięcia celów rewitalizacji istotnym jest m.in. wyrównywanie
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, na co bezpośredni wpływ ma także jakość
infrastruktury edukacyjnej, warunki techniczne, w których odbywają się zajęcia oraz
możliwość organizacji dodatkowych zajęć hobbystycznych i ruchowych, do czego
niezbędna jest nowoczesna sala gimnastyczna. Główny budynek (A) Szkoły
Podstawowej w Sułkowicach wraz z salą gimnastyczną powstał na początku lat 60tych ubiegłego stulecia i jest najstarszym w Gminie Sułkowice. Zaplanowane
modernizacje podzielono na kilka etapów, ze względu na konieczność ich realizacji
w czynnym budynku szkoły. Jednocześnie powodzenie rewitalizacji wiąże się także z
podejmowaniem przez lokalny samorząd działań na rzecz zapobiegania degradacji
infrastruktury publicznej (komunalnej), co wpływa również na poziom estetyki
przestrzeni publicznej. Reasumując, powyższe działania znacząco przyczynia się do
poprawy jakości życia na obszarze rewitalizowanym w Sułkowicach, w tym
korzystnie wpłyną zarówno na przeciwdziałanie wykluczeniu edukacyjnemu, jak też
na rozwój oferty spędzania czasu wolnego. Zmodernizowana sala gimnastyczna
będzie po godzinach nauki wykorzystywana przez sks oraz nieformalne grupy
sportowe.
Pozostałe projekty i ich znaczenie dla celów rewitalizacji przedstawiono poniżej.
V. Modernizacja budynku Sułkowickiego Ośrodka Kultury w Sułkowicach
Projekt ma istotne znaczenie dla poprawy dostępności dóbr i usług kultury dla
mieszkańców obszaru rewitalizowanego w Sułkowicach, a także dla aktywizacji
i integracji społecznej mieszkańców, gdyż wykonanie modernizacji obiektu pozwoli
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znacząco rozszerzyć jego możliwości techniczne i zwiększyć zakres jego
wykorzystania zgodnie z potrzebami mieszkańców, m.in. na cele działalności
organizacji pozarządowych, grup nieformalnych mieszkańców itp. Tym samym
projekt wpisuje się w cele rewitalizacji. Obiekt wykorzystywany przez SOK powstał w
latach 50-tych ubiegłego stulecia i mimo podejmowanych prac remontowych swoim
standardem nie dorównuje podobnym obiektom w innych gminach.
VI. Adaptacja budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Sułkowicach na
potrzeby instytucji społecznych i kulturalno - edukacyjnych.
Jak pisze w swojej relacji mieszkanka Gminy Sułkowice: „Internat ZSZiO leży na
obszarze dawnego centrum Sułkowic – przy Fabryce Narzędzi Kuźnia, która kiedyś
była głównym miejscem pracy mieszkańców. W budynkach pofabrycznych mieści się
Sułkowicki Ośrodek Kultury. Obecnie internat nie spełnia już swojej pierwotnej
funkcji. Wynajmowany jest takim instytucjom, jak Szkołą Muzyczna, restauracja
spółdzielni socjalnej „Podkówka”. Znajduje się tam także galeria sztuki prowadzona
przez Towarzystwo Przyjaciół ZSZiO. Aby rzeczywiście mógł spełniać funkcję bazy
dla instytucji o charakterze kulturalno-usługowym, konieczna jest jego adaptacja oraz
znaczące podniesienie jego estetyki. Wykonanie tych prac stworzy możliwość
rozszerzenia jego oferty i większej współpracy z SOK-iem, zwłaszcza, ze sam
budynek SOK-u również został przewidziany do takiej modernizacji, która poprawi
jego dostępność. Mieści się on w dawnym klubie przyfabrycznym „Kuźni”. Dysponuje
dużą salą widowiskową. Problemem jest niedostosowane do współczesnych potrzeb
licznych działających przy SOK-u sekcji. Dużym problemem jest brak własnego
parkingu, duże obłożenie parkingów w sąsiedztwie oraz bezpieczeństwo dzieci
uczęszczających na zajęcia z powodu bezpośredniego sąsiedztwa obiektów zarówno
SOK-u jak też internatu, przy drodze wojewódzkiej”.
Te względy wskazują na pilną potrzebę zrewitalizowania tego obszaru, na którym
znajduje się także budynek przedszkola nr 2 (i działającej w nim stacji pogotowia
ratunkowego) i dostosowania dawnych obszarów przyfabrycznych do ich nowych
funkcji. Projekt przyczyni się do poprawy dostępności przestrzeni publicznej na cele
społeczno-kulturalno-edukacyjne, które w dużej mierze realizować będą organizacje
pozarządowe, zapewniającym tym samym większą integrację i aktywizację
mieszkańców. Jak dotychczas wiele organizacji pozarządowych, które chcą działać
aktywnie nie ma do tego celu odpowiednich warunków. Brak jest tanich,
funkcjonalnych lokali gdzie mogłaby się rozwijać działalność społeczna, dostępna
także dla osób z problemami w poruszaniu się i w pokonywaniu barier
architektonicznych. Ważnym aspektem projektu jest udostępnienie obiektu dla osób
niepełnosprawnych, a tym samym zrównanie ich dostępu do różnego typu usług
społecznych, oferowanych w tym obiekcie. Wdrożenie tego projektu przyczyni się
także pośrednio do poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców tego obszaru
zdegradowanego. Projekt wyraźnie wpisuje się w społeczne a także przestrzenne
cele rewitalizacji (poprawa estetyki przestrzeni publicznej).
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VII. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą
powiatową w kierunku Jasienicy w Sułkowicach
VIII. Budowa ścieżki rowerowej i traktu spacerowego, wzdłuż rzek: Harbutówka,
Gościbia i Skawinka
Oba powyższe projekty mają bezpośredni związek z wykazaną wielokrotnie w
diagnozie obszaru rewitalizowanego - potrzebą zapewnienia wyższego poziomu
bezpieczeństwa komunikacyjnego dla pieszych i rowerzystów, przede wszystkim w
centrum Sułkowic. Wskazywano na o również wielokrotnie podczas konsultacji
zgłaszanych projektów. Dodatkowo projekt VIII ma przyczynić się do szerszego
wykorzystania na cele społeczne części obszaru rewitalizowanego zlokalizowanego
wzdłuż biegu rzek: Harbutówki, Gościbii i Skawinki, jak również do likwidacji zjawisk
patologicznych, które obecnie występują w tym rejonie (m.in. spożywanie alkoholu,
wandalizm itp.). Zamiarem społeczności lokalnej obszaru zdegradowanego jest, aby
teren ten mógł być znacznie lepiej wykorzystywany na cele społeczne, rekreacyjne,
integracyjne. Projekt nr VIII wpłynie również na poprawę estetyki przestrzeni
publicznej, gdyż wysoki stopień degradacji infrastruktury komunalnej jest jednym
z ważniejszych problemów obszaru rewitalizowanego. Mieszkańcom bardzo zależy
na tym, aby połączyć wykorzystanie atrakcyjnych walorów krajobrazowoprzyrodniczych okolic rzek: Harbutówki, Gościbii i Skawinki – z poprawą
bezpieczeństwa komunikacyjnego na obszarze rewitalizowanym.
XII. Utworzenie strefy biurowo – magazynowej wraz z zagospodarowaniem
przestrzeni użytkowej na terenie ,,Bazy Zielona” Gminnej Spółdzielni
Samopomoc Chłopska w Sułkowicach
XIII. Utworzenie na terenie likwidowanego składowiska odpadów komunalnych
w Sułkowicach centrum energii odnawialnej oraz zaplecza techniczno –
energetycznego dla tworzonej strefy przemysłowej.
Teren rewitalizowany w Sułkowicach boryka się z problemem braku odpowiedniej
przestrzeni na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, o czym wspominano
niejednokrotnie
w
części
opracowania
dotyczącej
diagnozy
obszaru
zdegradowanego. Z jednej strony, w miejscach gdzie obecnie zlokalizowane są firmy
brakuje możliwości ich przestrzennego rozwoju, z drugiej strony – istnieje
niewykorzystany areał, który należy wykorzystać na cele gospodarcze tj. teren
Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Sułkowicach oraz teren
likwidowanego składowiska odpadów komunalnych w Sułkowicach, gdzie można
stworzyć centrum energii odnawialnej oraz zaplecze techniczno-energetyczne dla
tworzonej strefy przemysłowej. Właśnie w oparciu o te tereny planowane są działania
aktywizujące sferę gospodarczą w Sułkowicach. Projekty XII. I XIII. mają istotny
związek z realizacją celów gospodarczych rewitalizacji, gdyż przyczynią się do
ożywienia w sektorze MSP na terenie rewitalizowanym w Sułkowicach, a ponadto
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będą sprzyjały tworzeniu nowych miejsc pracy (blisko miejsca zamieszkania osób
bezrobotnych z terenu rewitalizowanego) oraz poprawie estetyki przestrzeni
publicznej. Ważnym aspektem tych projektów jest również ich powiązanie
z możliwościami rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych mieszkańców
obszarów rewitalizowanych w Sułkowicach i Harbutowicach, co ma bezpośredni
związek z poprawa jakości kapitału społecznego na obszarze rewitalizowanym. Tym
samym projekty te wpisują się w cele rewitalizacji.
Wizualizacje dotyczące koncepcji rekompozycji Rynku w Sułkowicach przedstawiono
w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania, w następującym porządku:
- Rynek, plansza
- Rynek, wizualizacja 3D
- Rynek, architektura
Podobszar rewitalizacji w Harbutowicach cechuje się nieco innymi problemami, które
wynikają z jego funkcji, odmiennych niż funkcje podobszaru rewitalizacji
w Sułkowicach. Należy tutaj bowiem zwrócić szczególną uwagę na niedobór
podstawowej infrastruktury poprawiającej jakość życia mieszkańców np. miejsca do
parkowania, place zabaw, tzw. mała architektura, infrastruktura rekreacyjnosportowa, kulturalna i edukacyjna, infrastruktura do spędzania czasu wolnego itp.
Kluczowym przedsięwzięciem w odniesieniu do podobszaru rewitalizacji
w Harbutowicach jest rewitalizacja centrum Harbutowic (IX) obejmująca wiązkę
pięciu komplementarnych projektów:
IX.1. Modernizacja obiektów sportowych przy budynku Szkoły Podstawowej
w Harbutowicach
IX.2. Modernizacja zaplecza socjalnego w budynku Zespole Placówek
Oświatowych w Harbutowicach
IX.3. Plac zabaw z małą architekturą z elementami siłowi na wolnym powietrzu
przy Centrum Kultury w Harbutowicach
IX.4. Budowa parkingu na miejscu Domu Ludowego w Harbutowicach
IX.5. Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych w Harbutowicach
Tak o sytuacji społecznej w Harbutowicach pisze jedna z mieszkanek, która brał
aktywny udział w delimitacji obszaru rewitalizowanego: „nowo powstałe centrum
kultury w Harbutowicach, wybudowane w miejscu po rozbiórce ruiny XIX-wiecznej
szkoły, dysponuje dużym obszarem wokół, który nie jest jeszcze zagospodarowany.
Miejsce to - położne między szkołą podstawową i przedszkolem, strażnicą, w której
odbywa się wiele wydarzeń wiejskich i centrum kultury (z biblioteką, świetlicą
środowiskową i siedzibą stowarzyszeń), a także przystankiem postojowym busów staje się naturalnym centrum, do którego w różnych sprawach przychodzą
mieszkańcy. Zagospodarowanie tego terenu w centrum wsi służyłoby młodzieży,
która w Harbutowicach nie ma innych propozycji spędzania wolnego czasu i
dzieciom. Niezagospodarowany teren przyciąga zjawiska patologiczne, sprzyja
zwłaszcza pijaństwu i zachowaniom chuligańskim. Zagospodarowanie tego miejsca
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przyciągnie do niego ludzi, którzy będą mieli powód, by spędzać tu swój wolny czas
popołudniami i wieczorami, co w naturalny sposób wyprze niepożądane zachowania.
Harbutowice są położne na terenie górzystym. Obszar wskazany do rewitalizacji jest
jednym z nielicznych terenów w tej wsi na tyle płaskim, by dało się w nim
zlokalizować obiekty takie, jak boiska sportowe, plac zabaw, parking postojowy dla
busów. Koncentracja obiektów tego typu w jednym miejscu będzie służyła integracji
mieszkańców tej wsi, o bardzo „rozrzuconych” przysiółkach. Stanie się także jakby
terenem ochronnym dla szkoły i bezpieczeństwa uczniów oraz dzieci korzystających
ze świetlicy”.(…)
Zarówno powyższa relacja mieszkanki Gminy Sułkowice, jak też opis przywołanych
wyżej przedsięwzięć potwierdza, że zadania te wpisują się we wszystkie cele
rewitalizacji dla podobszaru Harbutowice oraz przyczynią się do znaczącej eliminacji
występujących tam zjawisk kryzysowych. Do kluczowych problemów obszaru
rewitalizowanego Harbutowic zaliczyć można także niedobór oferty dla seniorów i dla
młodzieży oraz brak miejsca do spędzania czasu wolnego, co rzutuje na brak
możliwości pełnej integracji mieszkańców i ich aktywizacji w oparciu o lokalne
warunki przestrzenne. Wdrożenie opisanych wyżej projektów znacząco poprawi
sytuację w tym zakresie (np. więcej osób korzystających z siłowni, placu zabaw,
zajęć sportowo-rekreacyjnych, poprawa warunków edukacyjnych itp.), tym samym
wszystkie projekty wpisują się w cele rewitalizacji.
Istotne znaczenie dla powodzenia procesu rewitalizacji w Harbutowicach ma także
realizacja dwóch innych projektów:
X. Budowa ogólnodostępnego parku sensorycznego przy Domu Pomocy
Społecznej w Harbutowicach
XI. Budowa ogólnodostępnego parkingu przy obiektach Parafii
w Harbutowicach
Oba powyższe projekty są równie istotne dla powodzenia rewitalizacji
w Harbutowicach. Park sensoryczny będzie kolejnym miejscem integracji
w Harbutowicach, na które bardzo czekają zarówno mieszkańcy, jak też
pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej. Urządzenie tego miejsca pozwoli także
znacząco poprawić jakość i estetykę przestrzeni publicznej oraz przeciwdziałać
dalszej degradacji tej infrastruktury komunalnej. Jak pisze w swojej refleksji na temat
rewitalizacji mieszkanka Sułkowic: „Park podworski przy Domu Pomocy Społecznej w
Harbutowicach służy mieszańcom Domu i uczestnikom Warsztatów Terapii
Zajęciowej. Jest miejscem spotkań i imprez integracyjnych. Do tej pory jest enklawą
dla osób niepełnosprawnych i wolontariuszy. Jednak stwarza on znacznie większe
możliwości. Piękny obszar nie jest w ogóle wykorzystany przez mieszańców
Harbutowic. Stworzenie w jego części parku sensorycznego byłoby cenną propozycją
dla mieszańców, a jednocześnie dawałoby ważną szansę na integrację osób
sprawnych z niepełnosprawnymi. Projekt będzie kolejnym krokiem do przełamania
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stereotypów tworzonych na temat osób niepełnosprawnych. Temu też celowi służy
piknik integracyjny „Babie lato w siodle”. Atrakcyjne propozycje wychodzące ze
środowiska związanego z osobami niepełnosprawnymi mają znaczący wpływ na
kształtowanie się świadomości ogółu społeczeństwa, budzą pozytywne skojarzenia”.
Z kolei powstanie parkingu w Harbutowicach ma znaczenie dla poprawy dostępności
tego obszaru dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów, a ponadto zwiększy
poziom bezpieczeństwa komunikacyjnego (samochody będą parkowały w
wyznaczonym miejscu, a nie w dowolny sposób, co zaburza obecnie ład
przestrzenny, ale także jest niebezpieczne, szczególnie dla dzieci i młodzieży). Tym
samym oba projekty wpisują się w cele rewitalizacji w Harbutowicach.
Wizualizacje dotyczące rewitalizacji podobszaru Harbutowice przedstawiono
w załączniku nr 2 do niniejszego opracowania w następującym porządku:
- centrum, plansza
- parking, plansza
- park sensoryczny, plansza.
Ponadto, dla podobszarów rewitalizacji w Sułkowicach i Harbutowicach zaplanowano
równoległą realizację przedsięwzięć ukierunkowanych przede wszystkim na
rozwiązywanie problemów społecznych, które mają kluczowe znaczenie dla
powodzenia procesu rewitalizacji. Są to następujące zadania:
XIV. Program wsparcia dla osób i rodzinom dotkniętym problemem uzależnień
z terenu Sułkowic i Harbutowic
XV.

Program aktywizacji
Sułkowic i Harbutowic

społecznej

i przedsiębiorczości

mieszkańców

XVI. Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Sułkowicach
XVII. Cykliczna impreza integracyjna Niepełnosprawni+Sprawni „Piknik – Babie
Lato w Siodle”
XVIII. Równa szansa
XVIII. Równa szansa II
Projekty nieinwestycyjne mają z reguły długofalowe oddziaływanie na zjawiska
kryzysowe, jednakże ich wdrożenie jest nie mniej istotne, co wdrożenie
wymienionych wyżej przedsięwzięć inwestycyjnych, gdyż bezpośrednio wpływa na
sferę społeczną, kluczową z punktu widzenia rewitalizacji. Przywołane wyżej projekty
ukierunkowane są na zrównanie szans w dostępie do różnego typu działań, w tym
usług społecznych, dla osób i grup defaworyzowanych z uwagi m.in. na niski poziom
kompetencji zawodowych i społecznych, wykluczenie zawodowe, wiek,
niesamodzielność i niepełnosprawność, ubóstwo, uzależnienia itp. Jak wspomniano
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wyżej, problemy te zajmują istotne miejsce w diagnozie obszarów do rewitalizacji,
stąd opracowując Program dla podobszarów rewitalizacji w Sułkowicach i
Harbutowicach starano się uwzględniać tam przedsięwzięcia mogące bezpośrednio
wpływać na poprawę sytuacji społecznej. Z uwagi na zidentyfikowane zjawiska
patologiczne w GPR znalazły się działania wspierające osoby i rodziny dotknięte
problemem uzależnień z terenu Sułkowic i Harbutowic. Zaplanowano Take działania
na rzecz aktywizacji społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców Sułkowic i
Harbutowic, w tym m.in. program Równa Szansa II. Z myślą o wsparciu osób
starszych oraz unikaniu ich defaworyzacji przewidziano rozwój Klubu Seniora
w Sułkowicach. Z kolei organizacja cyklicznej imprezy integracyjnej
Niepełnosprawni+Sprawni „Piknik – Babie Lato w Siodle” będzie wydarzeniem
lokalnym przełamującym bariery i stereotypy społeczne. Wszystkie wskazane wyżej
projekty społeczne mają zatem istotny wpływ na osiągnięcie celów rewitalizacji.
Chcąc wyjść na przeciw potrzebie rozwoju oferty spędzania czasu wolnego na obu
podobszarach rewitalizacji, w GPR zaplanowano także działania, które mają rozwijać
pasje i talenty, zarówno jeśli chodzi o dzieci i młodzież, jak też osoby starsze. Są
to następujące projekty:
XIX Łączy nas pasja – szachowe spotkania
Projekt związany jest z utworzeniem sekcji szachowej dla dorosłych (w tym m.in.
seniorów) i będzie polegał na doskonaleniu gry w szachy oraz organizowaniu
wspólnych – międzypokoleniowych rozgrywek. Spotkania szachowe przyczynią się
do zapewnienia większej różnorodności oferty spędzania czasu wolnego na obszarze
rewitalizowanym, a tym samym przeciwdziałać będą bierności społecznej.
XX Wokół Szklanej Góry
Działania integracyjno-aktywizujące podejmowane wokół popularnego ośrodka
sportów zimowych „Szklana Góra”, których zadaniem jest uzupełnienie oferty
spędzania czasu wolnego mieszkańców obszaru rewitalizowanego, poprzez
organizowanie imprez sportowych. Projekt ten jednocześnie ma mocny wydźwięk
gospodarczy, gdyż jego celem jest poprawa stopnia wykorzystania komercyjnej
infrastruktury sportowo – rekreacyjnej obiektu oraz integracja lokalnego biznesu
wokół wspólnych przedsięwzięć turystycznych, rozwijających zatrudnienie.
W GPR uwzględniono również wiązkę projektów wyrównujących szanse edukacyjne
najmłodszych (XXI), przede wszystkim dzieci wymagających szczególnego wsparcia
terapeutycznego, a także dzieci korzystających z nauki języków obcych. Są to takie
komplementarne przedsięwzięcia jak:
XXI.I. Poszerzenie oferty terapeutyczno-logopedycznej dla dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej w Sułkowicach
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XXI.II. Poszerzenie oferty terapeutyczno-logopedycznej dla dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Zespole Placówek Oświatowych w
Harbutowicach
XXI.III. Poszerzenie oferty terapeutyczno-logopedycznej dla dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w
Sułkowicach
XXI.IV Poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie języków obcych w Szkole
Podstawowej w Sułkowicach
XXI.V Poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie języków obcych w Szkole
Podstawowej w Harbutowicach
Opisane projekty zapewniają większe możliwości wsparcia dla dzieci i młodzieży
wymagającej pomocy kwestiach logopedycznych (jąkanie i niewyraźna wymowa to
istotne trudności dla osób ubiegających się o zatrudnienie). Z kolei nauka języków
obcych jest jedną z kluczowych powinności osób chcących rozwijać się zawodowo,
warto aby akie nawyki były rozwijane u dzieci już od najmłodszych lat, co korzystnie
płynie na ich szanse na rynku pracy. Mieszkańcy obszaru rewitalizowanego w
Sułkowicach i Harbutowicach niejednokrotnie podkreślali, że jednym z istotnych
problemów społecznych jest tam potrzeba zapewnienia lepszych warunków do
edukacji, nie tylko w wymiarze infrastrukturalnym, ale także z punktu widzenia jakości
i różnorodności kształcenia. Wymienione projekty mają istotne znaczenie dla
realizacji celów rewitalizacji w Sułkowicach i Harbutowicach.
Poniżej przedstawiono charakterystykę projektów ujętych w Gminnym Programie
Rewitalizacji Gminy Sułkowice do roku 2023 (tabela 46) wraz ze
szczegółowym odniesieniem do zdefiniowanych wyżej problemów rewitalizacyjnych
(Tabele 39 i 41) oraz celów rewitalizacji i rezultatów planowanych działań (Tabele:
43, 43, 44 i 45).
Tabela 46. Wykaz projektów ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Sułkowice
do roku 2023 wraz z odniesieniem do problemów i celów rewitalizacji oraz rezultatów planowanych
działań

Projekty podstawowe

Numer
projektu

Tytuł / zakres / lokalizacja

Planowane produkty i rezultaty
projektu monitorowane
w ramach Programu: (A) na
podstawie protokołów zdawczoodbiorczych prac; (B) na
podstawie oceny jakościowej
np. ankiety od mieszkańców,
ocena grupy eksperckiej lub
oceny ilościowej – dane
z Urzędu Gminy w Sułkowicach
lub od partnerów programu.

Zgodność
problemami
rewitalizacynymi (zgodnie
z oznaczeniami
z tabel 39 i 41)

Zgodność
z celami
rewitalizacyjnymi (zgodnie
z oznaczeniami
z tabel: 42, 43
i 44) oraz
kierunkami
działań
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Rekompozycja Rynku
w Sułkowicach: Przebudowa
części parkowej wraz z placem
zabaw i siłownią na wolnym
powietrzu

1.

Przebudowa części parkowej
Rynku w Sułkowicach na cele
utworzenia lokalnego miejsca
integracji społecznej, tj.
ogólnodostępnego placu zabaw
dla dzieci oraz siłowni na wolnym
powietrzu dla wszystkich
mieszkańców obszaru
rewitalizowanego.

- nawierzchnia utwardzona
700m2 (A)
- oświetlenie parkowe – 1 kpl (A)
- mała architektura – 1 kpl (A)
- wybudowany plac zabaw - 1
szt. (A) - wybudowanie obiekt
rekreacyjny dla dorosłych - 1
szt. (A)
- poprawa poziomu estetyki
przestrzeni publicznej (B)
- wzrost poziomu jakości życia
na obszarze rewitalizowanym
(B)

CO1, CO6
S6, S7,

Kierunki działań:
I, III

Podobszar rewitalizacji
Sułkowice
Rekompozycja Rynku
w Sułkowicach: Zmiana układu
komunikacyjnego Rynku –
rekompozycja.
Powstanie płyty rynku poprzez
wyłączenie z ruchu odcinka drogi
przy Rynku (przed pomnikiem).

2.

Powstanie płyty rynku poprzez
wyłączenie z ruchu odcinka drogi
przed pomnikiem, łączącej ul. 24
Lipca z ul. Tysiąclecia.
Zagospodarowanie płyty:
fontanna z kowalem
w postumencie, zieleń
uporządkowana, ławki,
oświetlenie parkowe.

- teren utwardzony 3500 m2 (A)
- oświetlenie parkowe - 1 kpl (A)
- mała architektura – 1 kpl (A)
- zieleń urządzona niska (A)
- przebudowa infrastruktury
drogowej 1 zadanie (A)
- przebudowa terenu
spacerowego - 1 zadanie (A)
- wzrost poczucia
bezpieczeństwa w przestrzeni
publicznej (B)
- poprawa poziomu estetyki
przestrzeni publicznej (B)

CO5, CO6, CO7
S1, S7

Kierunki działań:
I, III, V

Podobszar rewitalizacji
Sułkowice
Modernizacja Szkoły
Podstawowej w Sułkowicach:
Modernizacja sali
gimnastycznej w budynku A
w Szkole Podstawowej
w Sułkowicach.
3.

Projekt obejmuje kompleksową
modernizację sali z wymianą
wszystkich instalacji,
modernizacją ogrzewania,
wymianą okien, podłogi,
wentylacji.

- przebudowany obiekt sportowy
- 1 szt. (A)
- poprawa poziomu jakości życia
na obszarze rewitalizowanym
(B)
- spadek poziomu degradacji
infrastruktury komunalnej (B)
- wyrównywanie szans
edukacyjnych (B)

CO1, CO2, CO8
S4, S8

Kierunki działań:
III, IV

Podobszar rewitalizacji
Sułkowice

4.

Modernizacja Szkoły
Podstawowej w Sułkowicach:
Modernizacja łazienek i kuchni
w budynku A w Szkole
Podstawowej w Sułkowicach.

- przebudowane zaplecze
kuchenne - 1 szt. (A)
- poprawa poziomu jakości życia
na obszarze rewitalizowanym
(B)

CO1, CO8
S8

Kierunki działań:
III, IV
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Łazienki – wymiana instalacji
wewnętrznych: kanalizacyjnej,
wodociągowej oraz elektrycznej,
wymiana armatury, wymiana
stolarki drzwiowej, wymiana płyt
ściennych i podłogowych.

- spadek poziomu degradacji
infrastruktury komunalnej (B)

Kuchnia – remont pomieszczeń
kuchni, zmywaka i magazynów,
wymiana paneli ściennych,
sprzętu kuchennego,
zlewozmywaków, wymiana
instalacji wodno-kanalizacyjnej,
wymiana grzejników, remont
stołówki szkolnej doposażenie
w nowe stoliki i krzesła.
Podobszar rewitalizacji
Sułkowice
Modernizacja budynku
Sułkowickiego Ośrodka Kultury
w Sułkowicach.

Modernizacja i remont budynku
Ośrodka Kultury w Sułkowicach
(hol, klatka schodowa, 2
pomieszczenia na II piętrze).
5.

Wymiana instalacji elektrycznej.
Rozbudowa zaplecza
sanitarnego.

- wybudowany (przebudowany)
obiekt kultury - 1 szt. (A)
- poprawa poziomu jakości życia
na obszarze rewitalizowanym
(B)

CO1, CO2, CO3
S7, S2

Kierunki działań:
I, II, III

Poprawa izolacji akustycznej sali
widowiskowej.
Wykonanie klimatyzacji sali
widowiskowej.
Podobszar rewitalizacji
Sułkowice

Adaptacja budynku internatu
Zespołu Szkół Zawodowych
w Sułkowicach na potrzeby
instytucji społecznych
i kulturalno-edukacyjnych.
Modernizacja klatek schodowych
w celu dostosowania do
obowiązujących przepisów.
6.

Budowa windy w celu
zapewnienia dostępu do
wszystkich pięter osobom
niepełnosprawnych.
Modernizacja II piętra budynku
w celu dostosowania do pełnienia
nowych funkcji.

- zmodernizowany budynek 1
kpl (A)
- przebudowany budynek publ. 1 szt. (A)
- uporządkowane otoczenie
obiektu publicznego - 1 szt. (A)
- wzrost liczby organizacji
pozarządowych na terenie
rewitalizowanym (B)
- poprawa poziomu jakości życia
na obszarze rewitalizowanym
(B)

S2, S3, S4, S5,
S7, S8

CO1, CO2, CO3,
CO6
Kierunki działań:
I, II, III

Remont elewacji budynku w celu
dostosowania jego estetyki do
okolicznych budynków.
Podobszar rewitalizacji
Sułkowice
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Rewitalizacja centrum
Harbutowic: Modernizacja
obiektów sportowych przy
budynku Zespołu Placówek
Oświatowych w Harbutowicach.

7.

Budowa wielofunkcyjnego boiska
sportowego ze sztuczną
nawierzchnią.
Podobszar rewitalizacji
Harbutowice

Rewitalizacja centrum
Harbutowic: Plac zabaw z małą
architekturą z elementami
siłowi na wolnym powietrzu
przy Centrum Kultury
w Harbutowicach

8.

Budowa ogólnodostępnego placu
zabaw przy Centrum Kultury
w Harbutowicach wraz z terenem
rekreacyjno-spacerowym dla
dorosłych (siłownią i punktem
widokowym)
Podobszar rewitalizacji
Harbutowice

Rewitalizacja centrum
Harbutowic: Rozbudowa
Zespołu Placówek
Oświatowych w Harbutowicach
Rozbudowa Zespołu Placówek
Oświatowych w Harbutowicach o
niezbędne zaplecze edukacyjne
9.

Podobszar rewitalizacji
Harbutowice

10

Budowa ogólnodostępnego
parku sensorycznego przy
Domu Pomocy Społecznej
w Harbutowicach.

- zmodernizowane
wielofunkcyjne boisko sportowe
o pow. 850 m2 szt. 1 (A)
- teren utwardzony 150 m2 (A)
- mała architektura – 1 kpl 9A)
- przebudowany obiekt sportowy
- 1 szt. (A)
- uporządkowane otoczenie
obiektu publicznego - 1 szt.(A)
- poprawa dostępu do oferty
rekreacyjnej (B)
- poprawa poziomu jakości życia
na obszarze rewitalizowanym
(B)

- teren utwardzony 300 m2 (A)
- oświetlenie parkowe – 1 kpl (A)
- mała architektura – 1 kpl (A)
- urządzenia zabawowe – 1 kpl
(A)
- zieleń urządzona wysoka
i niska 1 kpl (A)
- urządzenia siłowni zewnętrznej
1 kpl (A)
- wybudowany plac zabaw - 1
szt (A)
- poprawa poziomu jakości życia
na obszarze rewitalizowanym
(B)
- spadek poziomu degradacji
infrastruktury komunalnej (B)

- rozbudowa Zespołu Placówek
Oświatowych o minimum 2 sale
lekcyjne oraz o pomieszczenie
biblioteki o powierzchni około
300 m2 (A)
- wyposażenie sal lekcyjnych i
biblioteki (A)
- uporządkowanie terenu (A)
- wzrost poziomu jakości życia
na obszarze rewitalizowanym
(B)
- wyrównywanie szans
edukacyjnych (B)
- poprawa poziomu estetyki
przestrzeni publicznej (B)

- teren utwardzony 300 m2 (A)
- oświetlenie parkowe - 1 kpl (A)
- mała architektura – 1 kpl (A)
- urządzony trawnik 500 m2 (A)

CO1, CO2, CO8
H3, H5, H6, H7

Kierunki działań:
I, II, III

H4, H5, H6, H7

CO2, CO9
Kierunki działań:
I, II, III

H3, H7

CO1, CO2
Kierunki działań:
III, IV

H2, H4, H5, H6

CO1, CO2, CO3
Kierunki działań:
I, II, III
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Wydzielenie obszaru objętego
zadaniem.
Podział terenu na strefy:
sensoryczną i sportową.
Zaprojektowanie przestrzeni
sensorycznej z uwzględnieniem
poszczególnych zmysłów, tj.
wzrok, słuch, dotyk, zapach.

- urządzenia siłowni zewnętrznej
– 1 kpl (A)
- utworzenie stref
sensorycznych: wzrok, smak,
słuch, dotyk (A)
- wybudowany park - 1 szt
- poprawa poziomu jakości życia
na obszarze rewitalizowanym
(B)

Zaprojektowanie strefy sportowej
z uwzględnieniem wyposażanie
w urządzenia do ćwiczeń na
wolnym powietrzu.
Podobszar rewitalizacji
Harbutowice
Budowa ogólnodostępnego
parkingu przy obiektach Parafii
w Harbutowicach.

11.

Budowa parkingu oraz
ogólnodostępnych toalet
publicznych i adaptacja budynku
gospodarczego.
Podobszar rewitalizacji
Harbutowice

- zaadaptowany budynek
gospodarczy 1 kpl (A)
- oświetlenie parkowe – 1 kpl (A)
- mała architektura – 1 kpl (A)
- wybudowany parking - 1 szt.
(A)
- wzrost poczucia
bezpieczeństwa w przestrzeni
publicznej (B)
- poprawa poziomu jakości życia
na obszarze rewitalizowanym
(B)

H1, H4

CO6, CO7
Kierunki działań:
III, V

H8, S9

CO3
Kierunki działań:
I, IV

H7, H9, H10,
H11, S5, S8,
S10, S12

CO3
Kierunki działań:
I, IV

Program wsparcia dla osób
i rodzin dotkniętym problemem
uzależnień z terenu Sułkowic
i Harbutowic.

12.

Profilaktyka w placówkach
oświatowych na terenie Sułkowic
i Harbutowic, (szkoły, świetlice
środowiskowe), Sułkowicki
Ośrodek Kultury w Sułkowicach
Wsparcie psychologiczne dla
dorosłych. Wsparcie pedagoga
dla dzieci. Poradnictwo rodzinne
(mediacja). Terapia dla osób
uzależnionych. Terapia dla osób
współuzależnionych. Prowadzenie
grup wsparcia dla osób
uzależnionych
i współuzależnionych. Spotkania
edukacyjne dla rodzin
z problemami opiekuńczowychowawczymi.

- spadek liczby osób
uzależnionych od alkoholu (B)
- spadek liczby rodzin
z problemami opiekuńczowychowawczymi (B)
- spadek liczby dzieci
wymagających wsparcia
pedagogicznego (B)
- poprawa poziomu jakości życia
na obszarze rewitalizowanym
(B)

Podobszary rewitalizacji
Sułkowice i Harbutowice

13.

Program aktywizacji społecznej
i przedsiębiorczości
mieszkańców Sułkowic
i Harbutowic.

- wzrost liczby osób
propagujących tradycje regionu
(B)
- umocnienie tożsamości

146

Id: 3E2B9EDA-2BFE-4E76-8A4A-523D8664E4FC. Podpisany

Strona 146

Organizowanie spotkań na
których przekazywane będą
tradycje regionu (rozmowy,
szkolenia, wykłady, kursy
z zakresu rękodzieła; gotowanie
tradycyjnych potraw, tańca
regionalnego itp.).
Organizowanie szkoleń i kursów
z zakresu przedsiębiorczości dla
NGO, mieszkańców (ekonomia
społeczna, zasady prowadzenia
własnej działalności
gospodarczej, przetwórstwa itp.)
Kreowanie i promocja lokalnych
produktów.

lokalnej (B)
- wzrost liczby osób
prowadzących działalność
gospodarczą (B)
- rozwój ekonomii społecznej na
obszarze zdegradowanym (B)
- poprawa poziomu jakości życia
na obszarze rewitalizowanym
(B)

Podobszary rewitalizacji
Sułkowice i Harbutowice
Równa szansa

13A

W ramach projektu świadczy się
szeroką gamę wsparcia, m.in.
kompleksowa aktywizacja
społeczno -zawodowa m.in.:
praca socjalna, wsparcie
psychologa, doradcy
zawodowego, asystenta osoby
niepełnosprawnej, psychiatry,
specjalisty ds. uzależnień i
przemocy, staże, szkolenia.
Podobszary rewitalizacji
Sułkowice i Harbutowice
Równa szansa II

13B

W ramach projektu przewiduje się
w zależności od indywidualnej
identyfikacji potrzeb i potencjałów
UP szeroką gamę wsparcia, m.in.
kompleksowa aktywizacja
społeczno -zawodowa lub tylko
społeczna m.in.: praca socjalna,
wsparcie psychologa, doradcy
zawodowego, asystenta osoby
niepełnosprawnej, psychiatry,
specjalisty ds. uzależnień i
przemocy, staże, szkolenia.
Podobszary rewitalizacji
Sułkowice i Harbutowice

14.

Cykliczna impreza integracyjna
Niepełnosprawni+Sprawni
„Piknik – Babie Lato w Siodle”

- spadek liczby rodzin
z problemami opiekuńczowychowawczymi (B)
- spadek liczby dzieci
wymagających wsparcia
pedagogicznego (B)
- poprawa poziomu jakości życia
na obszarze rewitalizowanym
(B)
- poprawa aktywności
zawodowej bezrobotnych (B)
- rozwój kompetencji
zawodowych mieszkańców
obszaru rewitalizowanego (B)
- wparcie dla osób
niepełnosprawnych (B)

- spadek liczby rodzin
z problemami opiekuńczowychowawczymi (B)
- spadek liczby dzieci
wymagających wsparcia
pedagogicznego (B)
- poprawa poziomu jakości życia
na obszarze rewitalizowanym
(B)
- poprawa aktywności
zawodowej bezrobotnych (B)
- rozwój kompetencji
zawodowych mieszkańców
obszaru rewitalizowanego (B)
- wparcie dla osób
niepełnosprawnych (B)

- umocnienie tożsamości
lokalnej (B)
- wyrównywanie szans osób

S5, S8, S9,
S10, H7, H8,
H9, H11

CO3
Kierunki działań:
I, IV

S5, S8, S9,
S10, H7, H8,
H9, H11

CO3
Kierunki działań:
I, IV

S3, S4, S5, H2,
H3

CO1, CO3
Kierunki działań:
I, II
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Cykliczna organizacja jesiennego
pikniku integracyjnego na terenie
parkowym DPS Harbutowice –
jazda konna, konkursy
artystyczne, sportowe, zabawa
taneczna, degustacja potraw
regionalnych.

sprawnych i niepełnosprawnych
(B)
- wzrost liczby osób
uczestniczących
w wydarzeniach lokalnych (B)
- poprawa poziomu jakości życia
na obszarze rewitalizowanym
(B)

Podobszary rewitalizacji
Harbutowice

Projekty uzupełniające

Numer
projektu

Tytuł / zakres / lokalizacja

Rekompozycja Rynku
w Sułkowicach: Utworzenie
miniskansenu

15

Urządzenie miniskansenu
poprzez zakup i przeniesienie
zabytkowych budynków (kuźni)
oraz wykorzystanie części
eksponatów z izby tradycji.
Podobszar rewitalizacji
Sułkowice

16

Rekompozycja Rynku
w Sułkowicach: Przebudowa
budynków gminnych (Urzędu
Miejskiego i dawnego dworca
PKS) wraz ze zmianą elewacji
na historyzującą.

Planowane produkty i rezultaty
projektu monitorowane
w ramach Programu: (A) na
podstawie protokołów zdawczoodbiorczych prac; (B) na
podstawie oceny jakościowej
np. ankiety od mieszkańców,
ocena grupy eksperckiej lub
oceny ilościowej – dane
z Urzędu Gminy w Sułkowicach
lub od partnerów programu.
- utwardzenie terenu 300 m2 (A)
- zieleń urządzona (A)
- wybudowany (przebudowany)
obiekt kultury - 1 szt. (A)
- uporządkowane otoczenie
obiektu publicznego - 1 szt. (A)
- umocnienie tożsamości
lokalnej (B)
- wzrost liczby osób
uczestniczących
w wydarzeniach lokalnych (B)
- poprawa poziomu jakości życia
na obszarze rewitalizowanym
(B)
- zmodernizowany budynek - 1
kpl
(A)
- rozbudowany budynek - 1 kpl
(A)
- przebudowany budynek publ. -

Zgodność
problemami
rewitalizacynymi (zgodnie
z oznaczeniami
z tabel 39 i 41)

S5

S5, S6, S7

Zgodność
z celami
rewitalizacyjnymi (zgodnie
z oznaczeniami
z tabel: 42,43,
43 i 44) oraz
kierunkami
działań

CO2, CO6
Kierunki działań:
I, II, III

CO6
Kierunki działań:
III
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Przebudowa dachu i elewacji
budynku Urzędu Miejskiego
w celu odtworzenia historyzującej
elewacji.
Przebudowa dachu i elewacji
budynku dworca PKS zgodnie
z planowany stylem zabudowy.
Podobszar rewitalizacji
Sułkowice

Rekompozycja Rynku
w Sułkowicach: Rozbudowa
budynku Starej Szkoły
z przeznaczeniem na Centrum
Kultury

17

Wyburzenie niepasującej części
dobudowanej do zabytkowej
szkoły
Dobudowanie w miejsce
wyburzonego budynku,
zabudowań Centrum Kultury
z kameralną salą widowiskową.

1 szt. (A)
- przebudowany budynek
komercyjny - 1 szt (A)
- uporządkowane otoczenie
obiektu publicznego - 1 szt. (A)
- poprawa poziomu jakości życia
na obszarze rewitalizowanym
(B)
- spadek poziomu degradacji
infrastruktury komunalnej (B)
- poprawa poziomu estetyki
przestrzeni publicznej (B)

- wybudowany obiekt kultury
o pow. 350 m2 – 1 szt. (A)
- uporządkowane otoczenie
obiektu publicznego - 1 szt. (A)
- poprawa poziomu jakości życia
na obszarze rewitalizowanym
(B)
- spadek poziomu degradacji
infrastruktury komunalnej (B)
- poprawa poziomu estetyki
przestrzeni publicznej (B)

S2, S3, S4, S5,
S7

CO1, CO2
Kierunki działań:
I, II, III

S8

CO2, CO8
Kierunki działań:
III, IV

S8

CO2, CO8
Kierunki działań:
III, IV

Podobszar rewitalizacji
Sułkowice
Modernizacja Szkoły
Podstawowej w Sułkowicach:
Kompleksowa modernizacja
budynku "A" w Szkole
Podstawowej w Sułkowicach
18

Projekt obejmuje wymianę
wszystkich sieci wewnętrznych,
modernizację kotłowni oraz prace
wykończeniowe w najstarszym
czynnym budynku szkolnym.

- przebudowany budynek
oświatowo-wychowawczy - 1
szt. (A)
- poprawa poziomu jakości życia
na obszarze rewitalizowanym
(B)
- spadek poziomu degradacji
infrastruktury komunalnej (B)
- poprawa poziomu estetyki
przestrzeni publicznej (B)

Podobszar rewitalizacji
Sułkowice

19

Modernizacja Przedszkola
Samorządowego nr 2
w Sułkowicach

- przebudowany budynek
oświatowo-wychowawczy - 1
szt. (A)
- poprawa poziomu jakości życia
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Remont kapitalny wszystkich sal
przedszkola, uzupełnienie
zaplecza sanitarnego (toalety),
remont dachu, i orynnowania,
odnowienie elewacji budynku,
doposażenie placu zabaw, remont
ogrodzenia wokół przedszkola,
remont kuchni przedszkolnej
i pomieszczeń gospodarczych,
remont windy towarowej,
zaadaptowanie piwnic do celów
wychowawczo-dydaktycznych
(sala sportowo-widowiskowej),
wybudowanie zadaszenia od
strony południowej połączonego
z budynkiem przedszkola.

na obszarze rewitalizowanym
(B)
- spadek poziomu degradacji
infrastruktury komunalnej (B)
- poprawa poziomu estetyki
przestrzeni publicznej (B)

Podobszar rewitalizacji
Sułkowice
Zagospodarowanie obiektu
likwidowanego przedszkola
w Sułkowicach:
Adaptacja likwidowanego
przedszkola nr 1 w Sułkowicach
z przeznaczeniem na placówkę
opieki nad dziećmi do lat 3

20

Adaptacja budynku
likwidowanego przedszkola nr 1
na placówkę opieki nad dziećmi
do lat 3 (np. żłobek) z przeznaczeniem na jego
sprzedaż za cenę preferencyjną
(50%-60%) podmiotowi chętnemu
do podjęcia się i prowadzenia
takiej działalności.
Podobszar rewitalizacji
Sułkowice

Ad 1. Adaptacja na placówkę
opieki nad dziećmi do lat 3 ( np.
żłobek):
- przebudowany budynek
oświatowo-wychowawczy - 1
szt. (A)
- remont i termomodernizacja
budynku o pow. 350 m2 (A)
- teren utwardzony 250 m2 (A)
- mała architektura - 1 kpl (A)
- zieleń urządzona wysoka – 1
kpl (A)
- zieleń urządzona niska kpl (A)
- poprawa warunków do powrotu
do pracy dla matek
wychowujących dzieci 9B)
- poprawa poziomu jakości życia
na obszarze rewitalizowanym
(B)
- spadek poziomu degradacji
infrastruktury komunalnej (B)
- poprawa poziomu estetyki
przestrzeni publicznej (B)
Ad 2. Rozwój usług
zdrowotnych:
- poprawa dostępu do usług
zdrowotnych na obszarze
rewitalizowanym (B)
- poprawa poziomu jakości życia
na obszarze rewitalizowanym
(B)
- spadek poziomu degradacji
infrastruktury komunalnej (B)
- poprawa poziomu estetyki
przestrzeni publicznej (B)

Ad. 1. S8, S12,
S 10
Ad.2. S3

CO1, CO3
Kierunki działań:
III, IV
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Poprawa bezpieczeństwa na
skrzyżowaniu drogi
wojewódzkiej z drogą
powiatową w kierunku
Jasienicy14

Przebudowa skrzyżowania drogi
powiatowej z drogą wojewódzką
-Wariant 1. Przebudowa
skrzyżowanie oraz wprowadzenie
sygnalizacji świetlnej lub
21

-Wariant 2. Wykonanie małego
ronda.
Zadanie wymagające partnerskiej
współpracy Gminy Sułkowice,
Powiatu Myślenickiego i
Województwa Małopolskiego. W
uzgodnieniach tej inwestycji jako
priorytetowy15 traktowany będzie
wariant nr 2.

- przebudowane skrzyżowanie 1
kpl
(A)
- przebudowa infrastruktury
drogowej - 1 szt. (A)
- wzrost poczucia
bezpieczeństwa w przestrzeni
publicznej (B)
- poprawa poziomu jakości życia
na obszarze rewitalizowanym
(B)
- poprawa poziomu estetyki
przestrzeni publicznej (B)

S1, H1

CO1, CO5
Kierunki działań:
III, V

H7

CO1, CO3, CO8
Kierunki działań:
III, IV

H4, H6

CO6, CO7
Kierunki działań:
III, V

Podobszar rewitalizacji
Sułkowice
Rewitalizacja centrum
Harbutowic: Modernizacja
zaplecza socjalnego w budynku
Zespołu Placówek
Oświatowych w Harbutowicach
(kuchnia, łazienki)
22
Remont pomieszczeń kuchni
i stołówki szkolnej, wymiana
instalacji, wymiana sprzętu na
nowoczesny.

- modernizowany budynek 200
m2 1 kpl (A)
- przebudowane zaplecze
kuchenne - 1 szt. (A)
- poprawa poziomu jakości życia
na obszarze rewitalizowanym
(B)
- spadek poziomu degradacji
infrastruktury komunalnej (B)

Podobszar rewitalizacji
Harbutowice
Rewitalizacja centrum
Harbutowic: Budowa parkingu
na miejscu Domu Ludowego w
Harbutowicach

23

Wyburzenie nieużytkowanego
budynku Domu Ludowego.
Uporządkowanie terenu.
Wybudowanie parkingu dla
busów, wraz z małą architekturą
(ławki, zadaszenie, tablice
informacyjne)
Podobszar rewitalizacji
Harbutowice

- teren utwardzony 400 m2 (A)
- mur oporowy żelbetowy 41 m3
(A)
- mała architektura – 1 kpl (A)
- oświetlenie parkowe – 1 kpl (A)
- wybudowany parking - 1 szt.
(A)
- poprawa poziomu jakości życia
na obszarze rewitalizowanym
(B)
- poprawa poziomu estetyki
przestrzeni publicznej (B)
- spadek poziomu degradacji
infrastruktury komunalnej (B)

14

W wyniku konsultacji społecznych ustalono, że priorytetowo traktowany będzie wariant 1, natomiast w
przypadku braku możliwości jego realizacji, podjęte zostaną działania zmierzające do realizacji wariantu 2.
15

Przyjęto w wyniku konsultacji społecznych
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Utworzenie strefy biurowo –
magazynowej wraz
z zagospodarowaniem
przestrzeni użytkowej na
terenie ,,Bazy Zielona” Gminnej
Spółdzielni Samopomoc
Chłopska w Sułkowicach

Przebudowa i kompleksowa
modernizacja istniejących
budynków na terenie ,,Bazy
Zielona” w celu utworzenia
dodatkowych przestrzeni
biurowych i magazynowych oraz
nadanie obiektowi nowych funkcji,
w tym:

24

- roboty rozbiórkowe – demontaż
stolarki okiennej i drzwiowej,
częściowe wyburzenia ścianek
działowych, zerwanie starych
podłóg, skucie posadzek,
miejscowe skucie tynków,
demontaż instalacji elektrycznej
i sanitarnej wraz
z osprzętem(lampy, umywalki,
zlewy itp.) – utylizacja materiału
z rozbiórki,
- wykonanie nowego dachu nad
obiektem,

- zmodernizowana strefa
gospodarcza - 1 szt. (A)
- rozwój lokalnej
przedsiębiorczości (B)
- poprawa poziomu jakości życia
na obszarze rewitalizowanym
(B)
- poprawa poziomu estetyki
przestrzeni publicznej (B)
- spadek poziomu degradacji
infrastruktury komunalnej (B)

S10, S11, H9,
H12

CO4, CO6
Kierunki działań:
III, IV

S10, S11, H9,
H12

CO4, CO6, CO9
Kierunki działań:
III, IV, V

- wykonanie nowej elewacji
budynków,
- wykonanie nowej instalacji
elektrycznej i sanitarnej,
- montaż stolarki okiennej
i drzwiowej,
- częściowe wykonanie nowych
tynków,
- wykonanie nowych posadzek
i podłóg,
- roboty wykończeniowe –
okładziny ścian i podłóg,
parapety, malowanie itp.,
- remont drogi wewnętrznej do
obiektów.
Podobszar rewitalizacji
Sułkowice

25

Utworzenie na terenie
likwidowanego składowiska
odpadów komunalnych
w Sułkowicach centrum energii
odnawialnej oraz zaplecza
techniczno – energetycznego
dla tworzonej strefy
przemysłowej.

- zmodernizowana strefa
gospodarcza - 1 szt. (A)
- poprawa stanu środowiska
naturalnego (B)
- rozwój lokalnej
przedsiębiorczości (B)
- poprawa poziomu jakości życia
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Prace adaptacyjne na
zamkniętych czaszach
składowiska.
Stworzenie bazy przeładunkowej
dla użytkowników strefy
przemysłowej.

na obszarze rewitalizowanym
(B)
- poprawa poziomu estetyki
przestrzeni publicznej (B)
- spadek poziomu degradacji
infrastruktury komunalnej (B)

Zbudowanie farm
fotowoltaicznych na
rekultywowanych terenach.
Modernizacja rozdzielni
elektrycznej wraz z wykonaniem
inwertera DC / AC
Modernizacja wewnętrznej sieci
energetycznej i wykonanie
punktów poboru
z opomiarowaniem.
Modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej i wykonanie
punktów zlewnych oraz punktów
poboru z opomiarowaniem.
Zamknięcie i rekultywacja obecnie
eksploatowanej części
składowiska.
Powyższe działania podejmowane
będą w kierunku zachęcania firm
do przenoszenia działalności ze
zwartej zabudowy do obszaru
strefy, jak również z myślą
o uzyskaniu częściowego zwrotu
nakładów poniesionych w związku
z budową składowiska, sortowni
i kompostowni, likwidowanych na
skutek wprowadzonych zmian
ustawowych.
Podobszar rewitalizacji
Sułkowice

Utworzenie i funkcjonowanie
Klubu Seniora w Sułkowicach

Adaptacja i dostosowanie
pomieszczeń do działalności
Klubu Seniora.

26

Utworzenie i działalność Klubu
Seniora: zatrudnienie kadry,
spotkania integracyjne,
edukacyjne, aktywizacja
sportowo-kulturalna,
organizowanie warsztatów, kół
zainteresowań, wyjazdów i innych
przedsięwzięć.

- przebudowany budynek publ. 1 szt. (A)
- spadek liczby osób
niesamodzielnych (B)
- spadek liczby osób objętych
pomocą społeczną na terenie
rewitalizowanym (B)

S2, S5, S7

CO3
Kierunki działań:
I, II

S1, S6, S7, S9

CO5, CO7, CO9
Kierunki działań:
I, II, III, VI

Podobszar rewitalizacji
Sułkowice

27

Budowa ścieżki rowerowej
i traktu spacerowego, wzdłuż
rzek: Harbutówka, Gościbia
i Skawinka

- przebudowany teren
spacerowy - 1 szt. (A)
- przebudowa infrastruktury
drogowej - 1 szt. (A)
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- wykonanie ciągu komunikacji
pieszej i rowerowej nad rzekami
Gościbią i Skawinką,
- wykup terenów niezbędnych do
zachowania ciągłości ścieżki
-realizacja ciągu, elementów
zwalniania ruchu,
- kładki piesze na Gościbii
i Skawince
Podobszar rewitalizacji
Sułkowice

Łączy nas pasja – szachowe
spotkania

28

Utworzenie sekcji szachowych dla
dorosłych w Sułkowickim Ośrodku
Kultury.
Organizowanie szachowych
turniejów międzypokoleniowych w
Sułkowickim Ośrodku Kultury.

- wzrost liczby nowych ofert
społecznych (B)
- wzrost liczby osób
korzystających z oferty
spędzania czasu wolnego (B)

S3, S4, S8, H2,
H3, H7

CO1, CO2, CO3
Kierunki działań:
I, II,

- wzrost liczby nowych ofert
rekreacyjno-sportowych (B)
- rozwój współpracy
międzysektorowej (B)
- wzrost liczby osób
korzystających z oferty
spędzania czasu wolnego (B)

S3, S4, S5, H2,
H3, H6,

CO1, CO2, CO3,
CO9
Kierunki działań:
I, II, IV

Podobszar rewitalizacji
Sułkowice

,,Wokół Szklanej Góry"

Współpraca z lokalnym
samorządem, przedsiębiorcami i
innymi podmiotami na rzecz
poszerzenia oferty rekreacyjnej
Szklana Góra SKI

29

Projekt poza obszarem
rewitalizacji – włączono do GPR
z uwagi na istotne znaczenie dla
rozwoju oferty sportoworekreacyjnej oraz oferty czasu
wolnego dla mieszkańców
obszaru rewitalizowanego, jak
również ze względu na duże
znaczenie w kwestiach aktywizacji
i integracji społecznej (na
obszarze rewializowanym nie jest
dostępny ego typu obiekt, który
mógłby pełnić analogiczne funkcje
i dodatkowo przyczyniał by się do
aktywizacji gospodarczej gminy).
Podobszary rewitalizacji:
Sułkowice i Harbutowice
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30

Wyrównywanie szans
edukacyjnych: Poszerzenie
oferty terapeutycznologopedycznej dla dzieci ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w Szkole
Podstawowej w Sułkowicach
Utworzenie i wyposażenie
pracowni logopedycznej oraz
rozwój programu terapeutycznologopedycznego

Wzrost liczby osób
korzystających ze wsparcia
terapeutycznego (A)

S8, H7

CO1, CO3,
Kierunki działań:
IV

S8, H7

CO1, CO3,
Kierunki działań:
IV

S8, H7

CO1, CO3
Kierunki działań:
IV

S8, H7

CO1, CO3,
Kierunki działań:
IV

Podobszar rewitalizacji
Sułkowice
Wyrównywanie szans
edukacyjnych: Poszerzenie
oferty edukacyjnej w zakresie
języków obcych w Szkole
Podstawowej w Sułkowicach
31

Utworzenie i wyposażenie
pracowni językowych oraz rozwój
programu nauczania języków
obcych

Wzrost liczby osób
korzystających ze wsparcia
edukacyjnego (A)

Podobszar rewitalizacji
Sułkowice

32

Wyrównywanie szans
edukacyjnych: Poszerzenie
oferty terapeutycznologopedycznej dla dzieci ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w Zespole
Placówek Oświatowych w
Harbutowicach
Utworzenie i wyposażenie
pracowni logopedycznej oraz
rozwój programu terapeutycznologopedycznego

Wzrost liczby osób
korzystających ze wsparcia
terapeutycznego (A)

Podobszar rewitalizacji
Harbutowice
Wyrównywanie szans
edukacyjnych: Poszerzenie
oferty edukacyjnej w zakresie
języków obcych w Szkole
Podstawowej w Harbutowicach
33

Utworzenie i wyposażenie
pracowni językowych oraz rozwój
programu nauczania języków
obcych

Wzrost liczby osób
korzystających ze wsparcia
edukacyjnego (A)

Podobszar rewitalizacji
Harbutowice
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34

Wyrównywanie szans
edukacyjnych: Poszerzenie
oferty terapeutycznologopedycznej dla dzieci ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w Przedszkolu
Samorządowym nr 2 w
Sułkowicach
Utworzenie i wyposażenie
pracowni logopedycznej oraz
rozwój programu terapeutycznologopedycznego

Wzrost liczby osób
korzystających ze wsparcia
terapeutycznego (A)

S8, H7

CO1, CO3,
Kierunki działań:
IV

Zgodność
problemami
rewitalizacynymi (zgodnie
z oznaczeniami
z tabel 39 i 41)

Zgodność
z celami
rewitalizacyjnymi (zgodnie
z oznaczeniami
z tabel: 42,43,
43 i 44)

S2, S3, S4, S5,
S7, S9, S10,
S12,
H2, H3, H4,
H5, H6, H9

CO1, CO2, CO3

S2, S3, S4, S5,
S6, S7,
H2, H3, H4,
H5, H6,

CO1, CO2, CO3

Podobszar rewitalizacji
Sułkowice

Kierunki działań

Numer
projektu

I

Tytuł / zakres / lokalizacja

Planowane produkty i rezultaty
projektu monitorowane
w ramach Programu: (A) na
podstawie protokołów zdawczoodbiorczych prac; (B) na
podstawie oceny jakościowej
np. ankiety od mieszkańców,
ocena grupy eksperckiej lub
oceny ilościowej – dane
z Urzędu Gminy w Sułkowicach
lub od partnerów programu.

Działania integracyjne oraz
aktywizujące społeczność
lokalną do większego
zaangażowania na rzecz
rozwoju obszaru
rewitalizowanego – projekty
inwestycyjne i nieinwestycyjne
między innymi:
- akcje społeczne
- wolontariat
- rozwój działalności organizacji
pozarządowych
- programy wsparcia dla grup
defaworyzowanych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym
- włączanie mieszkańców we
współdecydowanie o prawach
lokalnych - modernizacja
i rozbudowa infrastruktury na
powyższe cele.

- wzrost liczby uczestników
wydarzeń integrujących
społeczność lokalną (B)
- wzrost aktywności organizacji
pozarządowych (B)
- spadek liczby osób w grupach
defaworyzowanych
i zagrożonych wykluczeniem
społecznym (B)
- wzrost zaangażowania
mieszkańców w sprawy lokalne
(B)
- wzrost liczby inicjatyw
społecznych podejmowanych na
obszarze rewitalizowanym (B)

Podobszary rewitalizacji
Sułkowice i Harbutowice

II

Działania rekreacyjnosportowe, kulturalne
i społeczne rozwijające ofertę
spędzania czasu wolnego na
obszarze rewitalizowanym –
projekty inwestycyjne
i nieinwestycyjne

- rozwój oferty kulturalnej
i rekreacyjno-sportowej dla
mieszkańców obszaru
rewitalizwanego (B)
- wzrost liczby mieszkańców
obszaru rewializowanego
korzystających z rozszerzonej
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między innymi:
- programy działań rozwijających
ofertę kulturalną dla mieszkańców
obszaru rewitalizowanego wraz
z wymaganą modernizacją
i rozbudową infrastruktury
kulturalnej na cele społeczne programy działań rozwijających
ofertę rekreacyjno-sportową dla
mieszkańców obszaru
rewitalizowanego wraz
z wymaganą modernizacją
i rozbudową infrastruktury
kulturalnej na cele społeczne.

oferty kulturalnej i rekreacyjnosportowej (B)

Podobszary rewitalizacji
Sułkowice i Harbutowice

III

Modernizacja i rozbudowa
infrastruktury lokalnej,
komunalnej i gospodarczej
służąca rozwojowi obszaru
rewitalizowanego - projekty
inwestycyjne i nieinwestycyjne
między innymi:
- projekty poprawiające
dostępność wszelkich usług
publicznych wraz z modernizacją
i rozbudową infrastruktury
komunalnej,
- poprawa warunków do rozwoju
nowych firm (uzbrojone tereny
inwestycyjne) - inne
przedsięwzięcia służące
rozwojowi obszaru
rewitalizowanego,
- poprawa bezpieczeństwa
przeciwpożarowego na obszarze
rewitalizowanym między innym,
przez uwzględnienie w
realizowanych projektach
wymogów dotyczących:
a) zapewnienia
przeciwpożarowego zaopatrzenia
w wodę do zewnętrznego
gaszenia pożaru;
b) zapewnienie dróg pożarowych
o utwardzonej powierzchni,
umożliwiających dojazd pojazdów
jednostek ochrony
przeciwpożarowej do obiektów,
c) działania informacyjne i
oznakowanie.

- rozwój oferty usług publicznych
na obszarze rewitalizowanym
(B)
- wzrost liczby przedsiębiorstw
na obszarze rewitalizowanym
(B)
- wzrost liczby miejsc pracy na
obszarze rewitalizowanym (B)
- rozwój oferty usług publicznych
na obszarze rewitalizowanym
(B)
- skrócenie czasu dojazdu
jednostek ratowniczych (B),
- zminimalizowanie skutków
zagrożeń pożarowych na
obszarze rewitalizowanym (B)
- poprawa ładu
architektonicznego na obszarze
rewitalizowanym (B)

S1, S2, S3, S4,
S6, S7, S8, S9,
S11, H1,
H2, H3, H4,
H5, H6, H7,
H9, H12

CO1, CO2, CO3,
CO4,
CO5,
CO6,
CO7,
CO8,
CO9

Podobszary rewitalizacji
Sułkowice i Harbutowice
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IV

Wyrównywanie szans
edukacyjnych, poprawa
kompetencji i umiejętności
zawodowych mieszkańców
obszaru rewitalizowanego oraz
wzrost liczby miejsc pracy projekty inwestycyjne
i nieinwestycyjne
między innymi:
- rozwój kształcenia zawodowego
- współpraca z przedsiębiorcami
i innymi podmiotami w celu
tworzenia nowych miejsc pracy na
obszarze rewitalizowanym,
- współpraca z przedsiębiorcami
i innymi podmiotami w celu
reorientacji zawodowej osób
wymagających zmiany kwalifikacji
i umiejętności zawodowych,
- wszelkie formy wsparcia rozwoju
dzieci i młodzieży ukierunkowane
na edukację oraz kształtowanie
właściwych postaw społecznych
i zawodowych.

- rozwój programów kształcenia
zawodowego na obszarze
rewitalizowanym (B),
- wzrost liczby miejsc pracy na
obszarze rewitalizowanym (B)
- wzrost liczby mieszkańców
obszaru rewitalizowanego
rozwijających własną
działalność gospodarczą (B)
- wzrost liczby młodych ludzi
korzystających ze staży
i praktyk u przedsiębiorców (B)
- rozwój kształcenia
ustawicznego na obszarze
rewitalizowanym (B)

S8, S10, S11,
S12,
H7, H9, H10,
H11, H12

CO3, CO4

S1, H1

CO5,
CO7

S4, S8, S11,
S12
H3, H7, H10,
H12

CO1,
CO4,
CO9

Podobszary rewitalizacji
Sułkowice i Harbutowice

Wzrost spójności
komunikacyjnej i poprawa
bezpieczeństwa w przestrzeni
publicznej obszaru
rewitalizowanego
między innymi:
- rozbudowa sieci dróg,
- tworzenie bezpiecznych przejść
dla pieszych
- budowa chodników,
- budowa parkingów,
- modernizacja dróg
V

Podobszary rewitalizacji
Sułkowice i Harbutowice

VI

Kierunek działań: edukacja
ekologiczna oraz inne projekty
służące poprawie efektywności
ekologicznej i energetycznej na
obszarze rewitalizowanym
w sferze społecznej
i gospodarczej - projekty
inwestycyjne i nieinwestycyjne

- spadek liczby wypadków na
obszarze rewitalizowanym (B),
- skrócenie czasu przejazdu po
obszarze rewitalizowanym (B),
- poprawa poziomu
bezpieczeństwa
komunikacyjnego na obszarze
rewitalizowanym (B)

- ograniczenie tzw. niskiej emisji
(B),
- rozwój sieci wodociągowokanalizacyjnej i gazowej (A),
- zmiana postaw społecznych
mieszkańców obszaru
rewitalizowanego i działających
na tym obszarze
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między innymi:
- wszelkie działania mające na
celu poprawę stanu środowiska
naturalnego na terenie
rewitalizowanym np. poprzez
zmianę postaw mieszkańców
używających nieekologicznych
źródeł ciepła oraz popularyzację
wykorzystania odnawialnych
źródeł energii w obiektach
publicznych, komercyjnych oraz
budynkach mieszkalnych,
- projekty rozwijające na terenie
gminy sieć wodociągową,
kanalizacyjną, gazową itp.
- działania prospołeczne służące
edukacji ekologicznej
mieszkańców obszaru
rewitalizowanego.

przedsiębiorców w kierunku
szerszego wykorzystania
odnawialnych źródeł energii
i ograniczenia stopnia
zanieczyszczenia środowiska
(B)

Podobszary rewitalizacji
Sułkowice i Harbutowice

Źródło: opracowanie własne

159

Id: 3E2B9EDA-2BFE-4E76-8A4A-523D8664E4FC. Podpisany

Strona 159

9

Źródła finansowania i harmonogram realizacji projektów

W poniższej tabeli 47 zaprezentowano projekty podstawowe, projekty uzupełniające oraz kierunki działań zawarte w Gminnym
Programie Rewitalizacji Gminy Sułkowice do roku 2023 wraz z opisem ich montażu finansowego.
Tabela 47. Wykaz projektów ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Sułkowice do roku 2023 wraz z odniesieniem do kosztów, źródeł finansowania oraz
okresu realizacji

Projekty podstawowe

Numer
projektu

Tytuł projektu

Zaangażowane
podmioty

Budżet
Gminy

Zewnętrzne
źródło
finansowania
(m.in. EFRR,
EFS, EFROW)

1

Rekompozycja Rynku
w Sułkowicach:
Przebudowa części parkowej wraz
z placem zabaw i siłownią na
wolnym powietrzu

Samorząd Gminy
Sułkowice

312 455,00

546 645,00
(EFRR)

0,00

859 100,00

20182020

2

Rekompozycja Rynku
w Sułkowicach:
Zmiana układu komunikacyjnego
Rynku – rekompozycja

Samorząd Gminy
Sułkowice

697 904,00

1 220 996,00
(EFRR)

0,00

1 918 900,00

20182020

3

Modernizacja Szkoły Podstawowej
w Sułkowicach:
Modernizacja sali gimnastycznej
w budynku A w Szkole Podstawowej
w Sułkowicach

Samorząd Gminy
Sułkowice

237 896,00

416 204,00
(EFRR)

0,00

654 100,00

20192020

Pozostałe
źródła
finansowania

Szacunkowy
koszt realizacji
projektu w zł

Lata
realizacji
projektu
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4

Modernizacja Szkoły Podstawowej
w Sułkowicach:
Modernizacja łazienek i kuchni
w budynku A w Szkole Podstawowej
w Sułkowicach

Samorząd Gminy
Sułkowice

192 579,00

5

Modernizacja budynku
Sułkowickiego Ośrodka Kultury
w Sułkowicach

Samorząd Gminy
Sułkowice
Sułkowicki Ośrodek
Kultury

484 048,00

6

Adaptacja budynku dawnego
internatu Zespołu Szkół
Zawodowych w Sułkowicach na
potrzeby instytucji społecznych
i kulturalno-edukacyjnych.

Samorząd Powiatu
Myślenickiego

7

Rewitalizacja centrum Harbutowic:
Modernizacja obiektów sportowych
przy budynku Zespołu Placówek
Oświatowych w Harbutowicach

336 921,00
(EFRR)

0,00

529 500,00

20172018

846 852,00
(EFROW)

0,00

1 330 900,00

20192021

0,00

954 450,00
(EFROW)

545 550,00

1 500 000,00

20172023

Samorząd Gminy
Sułkowice

208 291,00

364 409,00
(EFROW)

0,00

572 700,00

20172018

8

Rewitalizacja centrum Harbutowic:
Plac zabaw z małą architekturą z
elementami siłowi na wolnym
powietrzu przy Centrum Kultury
w Harbutowicach

Samorząd Gminy
Sułkowice

126 349,00

221 051,00
(EFROW)

0,00

347 400,00

20182019

9

Rewitalizacja centrum Harbutowic:
Rozbudowa Zespołu Placówek
Oświatowych w Harbutowicach

Samorząd Gminy
Sułkowice

357 626,00

0,00

1 430 502,00

20202021

10

Budowa ogólnodostępnego parku
sensorycznego przy Domu Pomocy
Społecznej w Harbutowicach

Samorząd Powiatu
Myślenickiego

0,00

278 827,00
(EFROW)

159 373,00

438 200,00

20172023

11

Budowa ogólnodostępnego parkingu
przy obiektach parafii
w Harbutowicach

Samorząd Gminy
Sułkowice; Parafia
Harbutowice

150 000,00

330 431,00
(EFROW)

38 869,00

519 300,00

20172018

1 072 876,00
(EFRR)
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12

Program wsparcia dla osób i rodzin
dotkniętym problemem uzależnień
z terenu Sułkowic i Harbutowic

13

Program aktywizacji społecznej
i przedsiębiorczości mieszkańców
Sułkowic i Harbutowic

13a

Równa szansa

13b

14

Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Sułkowicach
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Sułkowicach,
Sułkowicki Ośrodek
Kultury,
Stowarzyszenie
Gospodyń, Szkoła
Podstawowa

36 000,00

84 000,00
(EFS)

0,00

120 000,00

20182020

15 000,00

0,00

15 000,00

30 000,00

20182020

Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Sułkowicach

150 000,00

849 991,25
(EFS)

0

999 991,25

20162019

Równa szansa II

Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Sułkowicach

120 000,00

680.000,00
(EFS)

0

800 000,00

20192021

Cykliczna impreza integracyjna
Niepełnosprawni+Sprawni „Piknik –
Babie Lato w Siodle”

Stowarzyszenie
„KOLONIA”
Spółdzielnia
Socjalna
„PODKÓWKA” DPS
Harbutowice WTZ
Harbutowice, OSP

5 000,00

0,00

10 000,00

15 000,00

20172023

3 093 148,00

8 203 653,25

RAZEM

768 792,00

12 065 593,25
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Projekty uzupełniające
Zewnętrzne
źródło
finansowania
(m.in. EFRR,
EFS, EFROW)

Pozostałe
źródła
finansowania

Szacunkowy
koszt realizacji
projektu w zł

Lata
realizacji
projektu

297 000,00
(EFROW)

0,00

297 000,00

20182019

700 595,00

0,00

1 225 705,00

1 926 300,00

20202023

Samorząd Gminy
Sułkowice

805 232,00

1 408 768,00 1
(EFRR)

0,00

2 214 000,00

20202023

18

Modernizacja Szkoły Podstawowej
w Sułkowicach:
Kompleksowa modernizacja
budynku "A" w Szkole Podstawowej
w Sułkowicach

Samorząd Gminy
Sułkowice

335 420,00

587 080,00
(EFRR)

0,00

922 500,00

20192021

19

Modernizacja Przedszkola
Samorządowego nr 2
w Sułkowicach

Samorząd Gminy
Sułkowice

492 000,00

0,00

0,00

492 000,00

20202021

20

Adaptacja likwidowanego
przedszkola nr 1 na placówkę opieki
nad dziećmi do lat 3

Inwestor prywatny

0,00

583 650,00
(EFRR)

583 650,00

1 167 300,00

20172019

Numer
projektu

Tytuł projektu

Zgłaszający /
Wnioskodawca

Budżet Gminy

15

Rekompozycja Rynku
w Sułkowicach:
Utworzenie miniskansenu

Stowarzyszenie
Kowadło

0,00

16

Rekompozycja Rynku
w Sułkowicach:
Przebudowa budynków gminnych
(Urzędu Miejskiego i dawnego
dworca PKS) wraz ze zmianą
elewacji na historyczną

Samorząd Gminy
Sułkowice

17

Rekompozycja Rynku
w Sułkowicach:
Rozbudowa budynku Starej Szkoły
z przeznaczeniem na Centrum
Kultury.
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21

Poprawa bezpieczeństwa na
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej
z drogą powiatową w kierunku
Jasienicy

Samorząd Gminy
Sułkowice

150 000,00

0,00

150 000,00

300 000,00

20182019

22

Rewitalizacja centrum Harbutowic:
Modernizacja zaplecza socjalnego
w budynku Zespole Placówek
Oświatowych w Harbutowicach
(kuchnia, łazienki)

Samorząd Gminy
Sułkowice

205 781,00

360 019,00
(EFRR)

0,00

565 800,00

20192020

23

Rewitalizacja centrum Harbutowic:
Budowa parkingu na miejscu Domu
Ludowego w Harbutowicach

Samorząd Gminy
Sułkowice

91 907,00

160 739,00
(EFROW)

0,00

252 700,00

20192021

24

Utworzenie strefy biurowo –
magazynowej wraz
z zagospodarowaniem przestrzeni
użytkowej na terenie ,,Bazy Zielona”
Gminnej Spółdzielni Samopomoc
Chłopska w Sułkowicach

Gminna
Spółdzielnia
Samopomoc
Chłopska
w Sułkowicach

0,00

1 500 000,00
(EFRR)

1 500 000,00

3 000 000,00

2020-2023

25

Utworzenie na terenie
likwidowanego składowiska
odpadów komunalnych
w Sułkowicach centrum energii
odnawialnej oraz zaplecza
techniczno-energetycznego dla
tworzonej strefy przemysłowej

Zakład
Gospodarki
Komunalnej Sp.
z o.o. Partnerzy:
PGNiG, TAURON,
uczelnie wyższe

545 550,00

954 450,00
(EFRR)

0,00

1 500 000,00

20202023

Utworzenie i funkcjonowanie
Klubu Seniora w Sułkowicach

Gmina Sułkowice,
organizacje
pozarządowe,
OPS

72 740,00

127 260,00
(EFS)

0,00

200 000,00

20192020

26
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27

Budowa ścieżki rowerowej i traktu
spacerowego w Sułkowicach wzdłuż
rzek: Harbutówka, Gościbia
i Skawinka

Gmina Sułkowice

909 250,00

1 590 750,00
(EFROW)

0,00

2 500 000,00

20192023

28

Łączy nas pasja – szachowe
spotkania

Gmina Sułkowice

14 000,00

0

7 000,00

21 000,00

20182020

29

,,Wokół Szklanej Góry"

Gmina Sułkowice,
Szklana Góra Sp.
z o.o.

15 000,00

0

15 000,00

30 000,00

20182020

Gmina Sułkowice

15 000,00

50 000,00
(EFS)

0

65 000,00

20182020

Gmina Sułkowice

11 500,00

38 500,00

0

50 000,00

20182020

Gmina Sułkowice

10 400,00

34 600,00

0

45 000,00

20182020

Gmina Sułkowice

9 200,00

30 800,00

0

40 000,00

20182020

30

31

32

33

Wyrównywanie szans edukacyjnych:
Poszerzenie oferty terapeutycznologopedycznej dla dzieci ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w Szkole
Podstawowej w Sułkowicach
Wyrównywanie szans edukacyjnych:
Poszerzenie oferty edukacyjnej w
zakresie języków obcych w Szkole
Podstawowej w Sułkowicach
Wyrównywanie szans edukacyjnych:
Poszerzenie oferty terapeutycznologopedycznej dla dzieci ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w Zespole Placówek
Oświatowych w Harbutowicach
Wyrównywanie szans edukacyjnych:
Poszerzenie oferty edukacyjnej w
zakresie języków obcych w Szkole
Podstawowej w Harbutowicach
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34

Wyrównywanie szans edukacyjnych:
Poszerzenie oferty terapeutycznologopedycznej dla dzieci ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w Przedszkolu
Samorządowym nr 2 w Sułkowicach
RAZEM

Gmina Sułkowice

6 900,00

23 100,00

0

30 000,00

4 390 529,00

7 746 716,00

3 481 355,00

15 618 600,00

20182020
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Kierunki działań

Obszar

I

II

III

IV

Działania integracyjne oraz aktywizujące społeczność lokalną do większego
zaangażowania na rzecz rozwoju obszaru rewitalizowanego – projekty
inwestycyjne i nieinwestycyjne
Działania rekreacyjno-sportowe, kulturalne i społeczne rozwijające ofertę
spędzania czasu wolnego na obszarze rewitalizowanym – projekty inwestycyjne
i nieinwestycyjne
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury lokalnej, komunalnej i gospodarczej
służąca rozwojowi obszaru rewitalizowanego - projekty inwestycyjne
i nieinwestycyjne
Wyrównywanie szans edukacyjnych, poprawa kompetencji i umiejętności
zawodowych mieszkańców obszaru rewitalizowanego oraz wzrost liczby miejsc
pracy - projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne

V

Wzrost spójności komunikacyjnej i poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni
publicznej obszaru rewitalizowanego - projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne

VI

Kierunek działań: edukacja ekologiczna oraz inne projekty służące poprawie
efektywności ekologicznej i energetycznej na obszarze rewitalizowanym –
projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne

Rekomendowani
realizatorzy

Samorząd Gminy
Sułkowice, podmioty
publiczne,
przedsiębiorstwa,
organizacje
pozarządowe,
uprawnieni
projektodawcy

Planowany sposób
finansowania

dotacje, kredyty,
partnerstwo-publicznoprywatne, inne źródła
zewnętrzne,
środki własne

Lata
realizacji
działań

2017-2023

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart projektów
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10 Komplementarność
Wszystkie podstawowe i uzupełniające projekty rewitalizacyjne skupiają się na
obszarze rewitalizacji i są z nim ściśle powiązane. Stanowią one odpowiedź na
główne problemy dla tego obszaru. Dzięki ich realizacji pozytywne skutki widoczne
będą na obu podobszarach rewitalizacji, ponieważ wiele z nich dotyczy działań
podejmowanych dla miejsc lub obiektów użyteczności publicznej, przez co korzystać
z nich będą mogli mieszkańcy nie tylko obszaru rewitalizacji (m.in. Rekompozycja
Rynku w Sułkowicach, Modernizacja budynku Sułkowickiego Ośrodka Kultury
w Sułkowicach, Adaptacja budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych
w Sułkowicach na potrzeby instytucji społecznych i kulturalno-edukacyjnych,
Rewitalizacja centrum Harbutowic (modernizacja obiektów sportowych przy ZPO w
Harbutowicach, plac zabaw z małą architekturą przy Centrum Kultury w
Harbutowicach oraz rozbudowa ZPO w Harbutowicach). Ich realizacja będzie
zapobiegać rozprzestrzenianiu się różnych problemów na dalsze obszary gminy,
m.in. eliminacja zjawisk kryzysowych zanim przeniosą się one na inne obszary
gminy. Komplementarność przestrzenną projektów ilustrują załączone mapy:
kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych.
Kluczem do definiowania projektów w GPR było m.in. dążenie do ich wzajemnego
dopełniania się (m.in. wiązki: Rekompozycja Rynku Sułkowicach; Modernizacja
Szkoły Podstawowej w Sułkowicach, Rewitalizacja centrum Harbutowic,
Wyrównywanie szans edukacyjnych) i zapewnienia właściwego rozkładu
przestrzennego, uwzględniającego oba podobszary rewitalizacji (przede wszystkim
projekty społeczne, oddziałujące na oba podobszary). Takie podejście przeciwdziała
pogłębianiu się sytuacji kryzysowej w określonej jednostce urbanistycznej.
Komplementarność problemową projektów przedstawiono w
pkt. 8.3.
niniejszego opracowania.
Komplementarność proceduralno-instytucjonalną GPR wyjaśniono w rozdziale
11. niniejszego opracowania. System zarządzania programem rewitalizacji został
wpisany w struktury Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, z uwzględnieniem czynnika
społecznego tj. Komitetu Rewitalizacji, co pozwoli na efektywne współdziałanie na
rzecz rewitalizacji różnych środowisk oraz ich wzajemne uzupełnianie się.
W systemie zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji zdefiniowano czytelne
procedury oraz przypisano zakres odpowiedzialności do poszczególnych organów.
Komplementarność międzyokresową, jak również komplementarność źródeł
finansowania ilustruje poniższy opis. Podczas wyboru projektów ważnym
kryterium była ciągłość programowa. Zdefiniowane projekty są naturalną kontynuacją
i rozwinięciem działań oraz przedsięwzięć finansowanych z różnych źródeł m.in.
przez lokalny samorząd, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa itp.
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Dotychczasowe projekty Gminy Sułkowice realizowane były z różnych źródeł, m.in.
z funduszy własnych oraz z różnych programów Unii Europejskiej (m.in. PO
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, PO Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013,
PO Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego na lata 2007-2014). Zasadniczo realizowane działania dotyczyły
głównie sfery społecznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, miały także
istotne odniesienie do sfery środowiskowej oraz gospodarczej. Niżej
wyszczególnione projekty Gminy Sułkowice zostały już zakończone, bądź są
w trakcie realizacji.
Poniżej przedstawiono inwestycje zrealizowane z dofinansowaniem ze środków
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w ramach tzw.
programu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków
w Gminie Sułkowice – część I, obejmującego następujące zadania:
•

budowa kanalizacji sanitarnej w Biertowicach etap II;

•

budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku etap I;

•

budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach etap IV;

•

budowa sieci wodociągowej w Sułkowicach;

•

rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach;

•

modernizacja i rozbudowa
w Harbutowicach;

•

budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap II;

•

budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach etap V wraz z rozbudową sieci
wodociągowej;

•

budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sułkowice etap VI.

stacji

uzdatniania

wody

powierzchniowej

Zrealizowane projekty koncentrowały się na problematyce gospodarki wodnościekowej, natomiast w programie ujęto przedsięwzięcia rozwijające inną sferę
ochrony przyrody – tj. ograniczenie niskiej emisji dzięki popularyzacji odnawialnych
źródeł energii.
Zaplanowane w programie działania związane z rozwojem oferty czasu wolnego
mieszkańców obszaru rewitalizowanego są komplementarne do inwestycji
zrealizowanej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 20072013, tj. Budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach.
Z kolei ze środków Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013 dofinansowano poniższe zadania, które są komplementarne do planowanych
w programie inwestycji sprzyjających integracji społecznej i aktywizacji społecznej,
jak też wzmocnienia tożsamości społecznej. Są to wymienione niżej projekty.
Inwestycje gminne:
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•

utworzenie Centrum Kultury w Krzywaczce;

•

urządzenie terenu rekreacyjnego we wsi Biertowice;

•

urządzenie sali konferencyjno
Ekologicznego w Biertowicach;

•

wykonanie i montaż tablic informacyjnych w każdej miejscowości Gminy
Sułkowice;

•

rozbudowa
z przebudową
i nadbudową
budynku
przeznaczonego na centrum kultury w Harbutowicach;

•

promocja Gminy Sułkowice poprzez wykonanie profesjonalnej prezentacji
multimedialnej i materiałów promocyjnych – kluczem do odkrycia jej walorów
turystyczno-rekreacyjnych;

•

badanie aktywności społecznej w Gminie Sułkowice – opracowanie i wydanie
monografii organizacji pozarządowych;

•

zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w Gminie Sułkowice:

–

świetlicowej

Gminnego

Centrum

komunalnego

– remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Harbutowicach,
– zakup strojów regionalnych i sprzętu gastronomicznego dla Stowarzyszenia
Gospodyń Swojskie Klimaty w Krzywaczce.
Projekty zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:
•

Ludzie są jak kwiaty: stworzeni do tego, aby się rozwijać;

•

Muzyczna Kuźnia Talentów;

•

Kreatywna społeczność;

•

Aktywni razem – część I;

•

Senior i junior – wspólne odkrywanie świata;

•

Aktywni razem – część II,

•

Na rzecz integracji;

•

Krok w lepsze jutro.

Wszystkie przedstawione wyżej zadania, dofinansowane ze środków Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, są komplementarne i generują efekt
synergii w stosunku do zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych ujętych
w programie, a nakierowanych na rozwiązywanie problemów społecznych
mieszkańców obu rewitalizowanych podobszarów.
Pozostałe zadania zrealizowane lub wdrażane obecnie przez Gminę Sułkowice ze
środków własnych i przy wsparciu nie wymienionych wyżej innych funduszy
zewnętrznych:
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•

budowa przedszkola w Krzywaczce;

•

budowa przedszkola w Sułkowicach;

•

budowa sal gimnastycznych w Harbutowicach, Sułkowicach i Rudniku;

•

budowa gimnazjum w Rudniku;

•

budowa zatok przystankowych w Krzywaczce;

•

modernizacja drogi Na Granicę w Harbutowicach etap IV część I i II;

•

przejście dla pieszych wraz z odcinkową budową chodnika w Harbutowicach;

•

rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sułkowicach;

•

oświetlenie boiska sportowego bocznego przy gimnazjum w Sułkowicach;

•

urządzenie placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Krzywaczce;

•

modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułkowicach;

•

modernizacja budynku komunalnego w Sułkowicach (Stara Szkoła, Rynek 6).

Opisane wyżej inwestycje, finansowane lub współfinansowane ze środków własnych
Gminy Sułkowice, przede wszystkim zaś zadania realizowane na terenie Harbutowic
i zadania realizowane na terenie Sułkowic, poprzez swoje oddziaływanie na teren
zdegradowany przyczyniają się do wzmocnienia efektu projektów rewitalizacyjnych,
przede wszystkim w dziedzinie wyrównywania szans edukacyjnych oraz poprawy
bezpieczeństwa komunikacyjnego.
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11 System zarządzania Gminnym
Programem Rewitalizacji
oraz monitorowanie i ocena stopnia
osiągnięcia celów rewitalizacji
Nie przewiduje się wyznaczania Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa
w art. 25 ustawy z dnia 09.10.2015 roku o rewitalizacji.
System zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Sułkowice do roku
2023 ulokowany zostanie w ogólnym systemie zarządzania Gminą Sułkowice, która
będzie tzw. operatorem Gminnego Programu Rewitalizacji. Takie rozwiązanie
umożliwi efektywne współdziałanie instytucji samorządowych na szczeblu sołectw
i miasta Sułkowice, powiatu oraz województwa, jak również wzajemne uzupełnianie
się i spójność procedur, z zapewnieniem nienaruszalności zasady subsydiarności.
System zarządzania programem zaprojektowany został z uwzględnieniem
istniejących rozwiązań organizacyjnych działających w Urzędzie Miejskim
w Sułkowicach, przy czym zorientowano go na realizację zasad partycypacji,
współdecydowania i partnerstwa.
Strukturalnie za tematykę rewitalizacji odpowiedzialne będą następujące organy:
•

Rada Miejska w Sułkowicach – zgodnie z przepisami ustaw ustrojowych
regulujących zasady działania jednostek samorządu terytorialnego uwzględnia
procesy rewitalizacji w projektowaniu budżetu samorządu, uchwala program,
akceptuje jego zmiany;

•

Burmistrz – jednoosobowy organ wykonawczy w gminie, odpowiedzialny za
wdrażanie programu;

•

pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych – jako aparat pomocniczy, za
pomocą którego Burmistrz wykonuje swoje zadania w sferze społecznej,
gospodarczej, środowiskowej, infrastruktury i sferze przestrzennej;

•

sołtysi, przedstawiciele rad sołeckich – w ramach realizacji swoich zadań
w sołectwach.

Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie tej struktury jest Burmistrz. Poniżej
przedstawiono wycinek struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach z
wyodrębnionym stanowiskiem ds. rewitalizacji.
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Rada Miejska
w Sułkowicach

Burmistrz

Pełnomocnik ds.
rewitalizacji wraz
z zespołem
pracowników Urzędu
Miejskiego w
Sułkowicach

Kierownicy
gminnych
jednostek
organizacyjnych

Sołtysi,
przedstawiciele rad
sołeckich

Dla realizacji niniejszego Gminnego Programu Rewitalizacji utworzone zostanie
stanowisko pełnomocnika ds. rewitalizacji, podległe bezpośrednio Burmistrzowi. Do
jego zadań należeć będzie prowadzenie czynności operacyjnych związanych
z wdrażaniem programu, a wśród nich:
•

prowadzenie i aktualizacja bazy
w Gminnym Programie Rewitalizacji;

•

monitorowanie realizacji przedsięwzięć ujętych w Gminnym Programie
Rewitalizacji oraz wskaźników produktów i rezultatów tych przedsięwzięć
(tabela 46);

•

koordynacja projektów rewitalizacyjnych realizowanych przez Gminę
Sułkowice pod względem zgodności z Gminnym Programem Rewitalizacji;

•

gromadzenie i agregacja danych do monitorowania sytuacji społecznej,
gospodarczej, środowiskowej, infrastrukturalnej, przestrzennej na terenie
Gminy Sułkowice pod kątem okresowej oceny stopnia wdrożenia Gminnego
Programu Rewitalizacji oraz stopnia osiągnięcia założonych celów
rewitalizacji;

•

udział w konsultacjach społecznych i warsztatach, na rzecz modelowania
procesów rewitalizacyjnych, określonych w programie rewitalizacji;

•

prowadzenie działań informacyjnych związanych z rewitalizacją na terenie
gminy;

•

organizacja
i prowadzenie
działań
z rewitalizacją na terenie gminy;

projektów

rewitalizacyjnych

partycypacyjnych

ujętych

związanych
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•

upowszechnianie wiedzy o istocie rewitalizacji wśród wszystkich interesariuszy
procesów rewitalizacji w gminie;

•

prowadzenie dokumentacji i obsługi administracyjnej Komitetu Sterującego
Programem Rewitalizacji.

Dla potrzeb koordynacji działań rewitalizacyjnych oraz podejmowania strategicznych
decyzji dla obu podobszarów rewitalizacji: Sułkowice i Harbutowice powołany
zostanie wspólny Komitet Rewitalizacyjny.
Do szczególnych zadań Komitetu należeć będzie:
•

określenie ram i zasad wprowadzania projektów do bazy projektów
rewitalizacyjnych, stosownie do potrzeb i sytuacji panującej w gminie;

•

monitorowanie
sytuacji
społecznej,
gospodarczej,
środowiskowej,
infrastrukturalnej, przestrzennej na terenie miasta (monitoring obszarów
kryzysowych), na podstawie danych dostarczonych przez pracownika urzędu;

•

ocena potrzeb i inicjowanie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji;

•

udział w konsultacjach społecznych i warsztatach, na rzecz modelowania
procesów rewitalizacyjnych, określonych w programie rewitalizacji;

•

zgłaszanie propozycji zadań do realizacji w ramach programu rewitalizacji;

•

ocena propozycji projektów
(podstawowe, uzupełniające);

•

tworzenie warunków dla aktywnej i sprawnej
interesariuszy Gminnego Programu Rewitalizacji.

rewitalizacyjnych,

grupowanie

projektów

współpracy

wszystkich

W myśl art. 22. ust. 1. ustawy o rewitalizacji, Burmistrz będzie dokonywał raz na trzy
lata oceny aktualności i stopnia realizacji programu. Pierwsza ocena nastąpi w roku
2020 za okres od 01.2017 r. do 12.2019 r, ocena ta opierać się zgodnie z wykazem
wskaźników przedstawionych w tabeli 46 i 48. Ocena sporządzona przez Burmistrza
podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie gminy
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Komitet Rewitalizacji będzie powołany zgodnie z art. 7 cytowanej wyżej ustawy.
Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określi w
drodze uchwały Rada Gminy w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia
uchwalenia programu, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Po podjęciu
przez Radę Gminy opisanej wyżej uchwały, Burmistrz w drodze zarządzenia
powołuje Komitet Rewitalizacji.
Monitorowanie
Gminnego
Programu
Rewitalizacji
polegać
będzie
na
systematycznym gromadzeniu i analizowaniu wiarygodnych danych dotyczących
wyznaczonych obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi oraz formułowaniem
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na ich podstawie ocen skuteczności i efektywności tychże procesów. Prowadzone
w ramach monitoringu czynności będą miały na celu przede wszystkim zapewnienie
zgodności działań wynikających z programu względem przyjętych założeń, na tle
zdiagnozowanej sytuacji problemowej. Proces monitorowania odnosił się będzie
zarówno do wskaźników, które pozwalają określić stan obszarów objętych
rewitalizacją, tempo i kierunek zachodzących zmian w wymiarze ogólnym, jak
również do
postępu
w zakresie
wdrażania
poszczególnych
projektów
rewitalizacyjnych.
Ocena stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji opierała się będzie na
powiązanej ze sobą analizie i ocenie:
– wartości wskaźników wymienionych w tabeli 48, określających postęp w osiąganiu
celów rewitalizacji, szczegółowo przedstawionych w tabelach nr 42, 43, 44 i 45;
– wartości wskaźników określających produkty i rezultaty poszczególnych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które określono w tabeli 46.
Ustalanie wartości bazowych wskaźników określonych w tabeli 46 dla
poszczególnych projektów rewitalizacyjnych odbywać się będzie przed ich realizacją,
zaś ustalanie wartości docelowych tych wskaźników po zakończeniu realizacji.
Poniżej przedstawiono wykaz wskaźników określających postęp w osiąganiu celów
rewitalizacji wraz z odniesieniem do źródeł ich pomiaru. Wartość bazowa
wskaźników określających postęp w osiąganiu celów rewitalizacji, ujętych w tabeli
48, została określona na etapie opracowania GPR. Dla wskaźników nie wyznaczono
wartości docelowej, badana będzie ich zmiana w stosunku do wartości początkowej
(wzrost lub spadek).
Tabela 48. Charakterystyka wskaźników określających postęp w osiąganiu celów rewitalizacji w ramach
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułkowice do roku 2023

Lp.

1

2

3

Nazwa wskaźnika

Powiązanie
z celami
rewitalizacji

Oczekiwany
kierunek zmian
do roku 2023

Źródła danych do oceny
wskaźnika

Spadek

Powiatowy Urząd Pracy
w Myślenicach, Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Sułkowicach

CO1, CO3,
CO4, CO5

Spadek

Urząd Miejski
w Sułkowicach

CO1, CO3

Spadek

Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Sułkowicach

CO1, CO3,
CO4

Liczba osób długotrwale
bezrobotnych na terenie
rewitalizowanym w
przeliczeniu na 100
mieszkańców
Liczba osób uzależnionych
od alkoholu w przeliczeniu
na 100 mieszkańców
Liczba osób objętych
pomocą społeczną na
terenie rewitalizowanym
(zasiłki stałe) w przeliczeniu
na 100 mieszkańców
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4

Liczba organizacji
pozarządowych na terenie
rewitalizowanym

Wzrost

Dane Urzędu Miejskiego
w Sułkowicach

CO2, CO3

Dane Urzędu Miejskiego
w Sułkowicach

CO3, CO4

5

Liczba przedsiębiorstw które
zaprzestały działalności w
przeliczeniu na 100
mieszkańców

6

Poziom degradacji
infrastruktury komunalnej

Spadek

Dane Urzędu Miejskiego
w Sułkowicach

CO8

7

Liczba dzikich wysypisk
śmieci w przeliczeniu na 100
mieszkańców

Spadek

Dane Urzędu Miejskiego
w Sułkowicach

CO9

Spadek

Źródło: opracowanie własne
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12 Zasady współpracy z partnerami
Udział partnerów w realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułkowice do
roku 2023 jest warunkiem koniecznym dla sukcesu rewitalizacji, ale wpływa również
pozytywnie na efektywność zaplanowanych działań, zwiększa skuteczność
zaplanowanego procesu. Zaangażowanie partnerów będzie czynnikiem sprzyjającym
efektywnemu wykorzystaniu środków finansowych. Partycypacja społeczna jest
jedną z podstawowych zasad, w oparciu o którą stworzono niniejszy dokument.
Tworzenie programu zostało skoordynowane przez władze samorządowe i poddane
konsultacjom w oparciu o diagnozę lokalnych problemów.
Partnerów instytucjonalnych, biorących udział w realizacji programu, można podzielić
na trzy kluczowe grupy:
•

instytucje publiczne – przede wszystkim władze samorządowe Gminy
Sułkowice, powiatu myślenickiego, województwa małopolskiego, agendy
i agencje rządowe, gminne jednostki organizacyjne (np. instytucje kultury,
jednostki pomocy społecznej), przedsiębiorstwa komunalne, itp.;

•

przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesu tj. lokalne firmy, spółdzielnie,
banki spółdzielcze, izby gospodarcze, stowarzyszenia gospodarcze itp.;

•

organizacje pozarządowe tj. stowarzyszenia i fundacje, związki zawodowe,
grupy nieformalne), społecznicy, przedstawiciele kościołów i zarejestrowanych
związków wyznaniowych, organizacje charytatywne działające w strukturze
kościołów.

Każda z wymienionych wyżej grup partnerów może współuczestniczyć w procesie
rewitalizacji w następującym zakresie:
•

dostarczanie danych do monitoringu i ewaluacji stopnia realizacji celów
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułkowice do roku 2023 oraz
stopnia wdrożenia poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (m.in.
Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach, Urząd Skarbowy w Myślenicach,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach, Komenda Powiatowa Policji
w Myślenicach itp. oraz wszystkie podmioty wdrażając projekty rewitalizacyjne
przedstawione w tabeli 46 i tabeli 47);

•

inicjowanie i udział we wdrażaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych
przedstawionych m.in. Gmina Sułkowice i Powiat Myślenice, przedsiębiorstwa,
organizacje pozarządowe itp.

Zastosowanie zasady partnerstwa i partycypacji umożliwi osiągnięcie następujących
korzyści:
•

zwiększenie jakości współpracy pomiędzy wszystkimi zidentyfikowanymi
powyżej grupami interesariuszy;
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zwiększenie koherencji działań instytucji, podmiotów oraz osób zaangażowanych
w realizację określonych celów;
•

transparentność procesu decyzyjnego;

•

uproszczenie systemu zarządzania;

•

synergia wiedzy i doświadczenia partnerów;

•

wspólna realizacja przedsięwzięć;

•

łączenie kapitału finansowego i społecznego;

•

zwiększenie stopnia
podejmowania decyzji;

•

zwiększenie trafności, celowości i ukierunkowanie wykorzystania środków
finansowych w ramach montażu wielu źródeł;

•

uzyskanie wysokiej jakości precyzyjnych i użytecznych informacji w zakresie
diagnozy potrzeb oraz osiąganych rezultatów działań;

•

zwiększenie
potencjału
i zaangażowania
zaangażowanych w proces rewitalizacji.

zaangażowania

społeczności

osób,

lokalnej

grup

w proces

i podmiotów

W ramach realizacji GPR przewiduje się partnerstwo Urzędu Miejskiego w
Sułkowicach z następującymi podmiotami i instytucjami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sułkowicki Ośrodek Kultury
Powiat Myślenice
Parafia Harbutowice
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Stowarzyszenie Gospodyń,
Szkoła Podstawowa w Sułkowicach
Stowarzyszenie „KOLONIA”
Spółdzielnia Socjalna „PODKÓWKA”
Dom Pomocy Społecznej Harbutowice
Warsztaty Terapii Zajęciowej Harbutowice,
Ochotnicza Straż Pożarna Harbutowice
Stowarzyszenie Kowadło
Szklana Góra Sp. z o.o.

Zakres partnerstwa dotyczył będzie przede wszystkim współpracy podczas
wdrażania projektów ujętych w GPR, jak również dostarczania danych do
monitoringu GPR i jego ewaluacji. Zadaniem partnerów będzie również promowanie
celów rewitalizacji wśród interesariuszy z terenu Gminy Sułkowice.
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13 Partycypacja i komunikacja społeczna
Przez cały okres wdrażania GPR Pełnomocnik ds. rewitalizacji odpowiedzialny
będzie za rozwój współpracy z interesariuszami rewitalizacji, m.in. w zakresie oceny
efektów GPR (m.in. cykliczne badania jakościowe opinii publicznej) oraz za
animowanie innych działań partycypacyjnych, dotyczących okresowej ewaluacji
i ewentualnej aktualizacji programu (np. warsztaty rewitalizacyjne, spacery
badawcze,
debaty
podwórkowe
itp.).
Istotnym
obszarem
współpracy
z interesariuszami będzie inicjowanie partnerstw (szczególnie międzysektorowych,
bardzo wartościowych z punktu widzenia integracji społecznej oraz maksymalizacji
pozostałych celów rewitalizacji). Interesariusze rewitalizacji będą również
informowani o corocznych wynikach monitoringu wdrażania GPR, przy czym
podmioty wdrażające projekty uwzględnione w GPR będą na bieżąco
współpracowały z Pełnomocnikiem ds. rewitalizacji w zakresie koordynacji ich
realizacji (m.in. monitorowania wskaźników poszczególnych projektów w aspekcie
spełnienia celów GPR).
Istotnym dla powodzenia procesu rewitalizacji zagadnieniem jest budowanie
szerokiej świadomości opinii publicznej tj. interesariuszy Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Sułkowice poprzez działania w sferze komunikacji społecznej
i public relations. W tym obszarze planuje się realizację następujących aktywności:
•

opracowanie podstrony do strony Gminy Sułkowice dedykowanej rewitalizacji
i wdrażaniu programu, na której publikowane będą bieżące wiadomości
o projektach i programie;

•

wykorzystanie mediów społecznościowych w zakresie
o realizacji projektów, jak i bieżących wiadomości;

•

spotkania z interesariuszami, przede
ocenami stopnia wdrożenia programu;

•

cykliczne badania jakościowe, tj. ankieta ewaluacyjna służąca ocenie
przynajmniej niektórych wskaźników stopnia realizacji celów rewitalizacji,

•

publikacja artykułów prasowych w czasopismach lokalnych i na lokalnych
portalach internetowych;

•

montaż tablic informacyjnych po zakończeniu realizacji projektu, iż jest on
przedsięwzięciem rewitalizacyjnym, wynikającym z wdrażania Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Sułkowice.

wszystkim

komunikowania

w związku

z rocznymi

Za komunikację społeczną programu odpowiedzialny będzie pełnomocnik ds.
rewitalizacji podejmujący działania w tym zakresie we współpracy z Burmistrzem,
radnymi, sołtysami, pracownikami służb samorządowych w Gminie Sułkowice
i partnerami programu. Należy zadbać o to, aby informacje przekazywane były
w sposób zaplanowany i skoordynowany.
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14 Uzgodnienia i opinie
W nawiązaniu do art. 17 pkt. 1 ust. 4a, 4b przywołanej wyżej ustawy o rewitalizacji,
w związku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułkowice, od
wymienionych niżej podmiotów i instytucji uzyskano pozytywne opinie dotyczące
przedłożonego projektu dokumentu:
- Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie,
- Zarząd Województwa Małopolskiego,
- Starostwo Powiatowe w Myślenicach,
- Sztab Wojskowy w Krakowie,
- Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Myślenicach,
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie,
- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie,16
- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie,
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
- Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Gminy Sułkowice.
W maksymalnym wynikającym z art. 18 ust. 2 ustawy o rewitalizacji terminie, opinii
w sprawie dokumentu nie nadesłał Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, co
zgodnie z ust. 3 cytowanego przepisu, jest równoznaczne z pozytywnym
zaopiniowaniem projektu gminnego programu rewitalizacji przez te instytucje.
Ponadto, w odniesieniu do art. 15 ust. 1 pkt 13 cytowanej wyżej ustawy, w związku
z zaplanowanymi do realizacji w ramach GPR przedsięwzięciami - stwierdzono, że
analiza zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sułkowice, jak również miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego17 dowodzi, że wszystkie projekty ujęte
w Programie jako podstawowe i większość projektów uzupełniających może
być realizowana bez konieczności zmiany tych planów. Jednocześnie analiza
wskazuje na konieczność dokonania zmian punktowych w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sułkowice, przed przystąpieniem do
realizacji zadań uzupełniających nr 14 i 16.

16

Odstąpienie od konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Uchwała Nr Xxxv/225/2001 Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 10.05.2001 r. Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Wsi Biertowice, Krzywaczka I Miasta Sułkowice zmieniony
uchwałami: Nr XXIV/134/12, Nr XXXVIII/240/2013 oraz Nr XLIII/276/2014 w sprawie Zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru Miasta Sułkowice - w jego granicach
administracyjnych.
Uchwała Nr XLIII/298/02 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20.06.2002 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Terenów wsi Harbutowice w Gminie Sułkowice, zmieniona uchwałami: X/42/11 i
Nr
XLVI/302/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26.06. 2014r. w sprawie Uchwalenia Zmiany Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice – w jej granicach
administracyjnych.
17
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Niezbędna zmiana dotyczyć będzie poszerzenie zapisów umożliwiających
podniesienie standardów już istniejących budynków w terenie 5ZU (polegający na
możliwości ich rozbudowy, przebudowy i nadbudowy o możliwość powiększenia
kubatury 0 60%) oraz umożliwiających lokalizację w terenie 5ZU niewielkich
obiektów kubaturowych (jako ekspozycja przykładów tradycyjnej, unikalnej
przemysłowej architektury drewnianej - kuźnie).
Ponadto stwierdza się, że planowane zamierzenia nie wymagają również uchwalenia
miejscowego planu rewitalizacji, o którym mowa w art. 37f ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Poniżej zamieszczono szczegółowy wykaz projektów ujętych w GPR, dokonując
oceny ich zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sułkowice, jak również z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego, wykazując jednocześnie przeznaczenie danego
terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Tabela 49. Ocena zgodności projektów podstawowych zawartych w GPR ze Studium uwarunkowań
i zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułkowice oraz z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego (MPZP)
Numer
projektu

Tytuł projektu

Podobszar:
SSułkowice
HHarbutowice

Przeznaczenie
terenu w pzp

Zgodność
z MPZP18

1

Rekompozycja Rynku w Sułkowicach:
Przebudowa części parkowej wraz
z placem zabaw i siłownią na wolnym
powietrzu

S

5 ZU

Zgodne z
ustaleniami
MPZP

2

Rekompozycja Rynku w Sułkowicach:
Zmiana układu komunikacyjnego Rynku rekompozycja

S

5ZU; KDZ

Zgodne z
ustaleniami
MPZP

18

Uchwała Nr Xxxv/225/2001 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 10.05.2001 r. Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Wsi Biertowice, Krzywaczka I Miasta Sułkowice
zmieniony uchwałami: Nr XXIV/134/12, Nr XXXVIII/240/2013 oraz Nr XLIII/276/2014 w sprawie
Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru
Miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych
lub
Uchwała Nr XLIII/298/02 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20.06.2002 r. Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Terenów wsi Harbutowice w Gminie Sułkowice, zmieniona
uchwałami: X/42/11 i Nr XLVI/302/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26.06. 2014r. w sprawie
Uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Sułkowice dla
obszaru wsi Harbutowice – w jej granicach administracyjnych.
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3

Modernizacja Szkoły Podstawowej
w Sułkowicach:
Modernizacja sali gimnastycznej
w budynku A w Szkole Podstawowej
w Sułkowicach

S

6UP

Zgodne z
ustaleniami
MPZP

4

Modernizacja Szkoły Podstawowej
w Sułkowicach:
Modernizacja łazienek i kuchni w budynku
A w Szkole Podstawowej w Sułkowicach

S

6UP

Zgodne z
ustaleniami
MPZP

5

Modernizacja budynku Sułkowickiego
Ośrodka Kultury w Sułkowicach

S

7PU

Zgodne z
ustaleniami
MPZP

6

Adaptacja budynku dawnego internatu
Zespołu Szkół Zawodowych
w Sułkowicach na potrzeby instytucji
społecznych i kulturalno - edukacyjnych.

S

3UP

Zgodne z
ustaleniami
MPZP

7

Rewitalizacja centrum Harbutowic:
Modernizacja obiektów sportowych przy
budynku Zespołu Placówek Oświatowych
w Harbutowicach

H

3UP

Zgodne z
ustaleniami
MPZP

8

Rewitalizacja centrum Harbutowic: Plac
zabaw z małą architekturą przy Centrum
Kultury w Harbutowicach

H

2UP

Zgodne z
ustaleniami
MPZP

9

Rewitalizacja centrum Harbutowic:
Rozbudowa Zespołu Placówek
Oświatowych w Harbutowicach

H

3UP

Zgodne z
ustaleniami
MPZP

10

Budowa ogólnodostępnego parku
sensorycznego przy Domu Pomocy
Społecznej w Harbutowicach

H

1UP

Zgodne z
ustaleniami
MPZP

11

Budowa ogólnodostępnego parkingu przy
obiektach Parafii w Harbutowicach

H

2 RM

Zgodne z
ustaleniami
MPZP

12

Program wsparcia dla osób i rodzin
dotkniętym problemem uzależnień
z terenu Sułkowic i Harbutowic

H,S

nie dotyczy

-

13

Program aktywizacji społecznej
i przedsiębiorczości mieszkańców
Sułkowic i Harbutowic

S,H

nie dotyczy

-

13 A

Równa szansa

S,H

nie dotyczy

-
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13 B

Równa szansa II

S,H

nie dotyczy

-

14

Cykliczna impreza integracyjna
Niepełnosprawni+Sprawni „Piknik – Babie
Lato w Siodle”

S,H

nie dotyczy

-

Źródło: opracowanie własne
Tabela 50 Ocena zgodności projektów uzupełniających zawartych w GPR ze Studium uwarunkowań i
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułkowice oraz z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego (MPZP)
Numer
projektu

Tytuł projektu

Podobszar:
SSułkowice
HHarbutowice

Przeznaczenie
terenu w pzp

Zgodność z MPZP19

15

Rekompozycja Rynku
w Sułkowicach:
Utworzenie miniskansenu

S

5 ZU

Brak możliwości
realizacji zadania w
obowiązującym
MPZP konieczna
zmiana punktowa uzupełnienie zapisu

16

Rekompozycja Rynku
w Sułkowicach:
Przebudowa budynków gminnych
(Urzędu Miejskiego i dawnego
dworca PKS) wraz ze zmianą
elewacji na historyczną

S

9UP

Zgodne z ustaleniami
MPZP

17

Rekompozycja Rynku
w Sułkowicach:
Rozbudowa budynku Starej
Szkoły z przeznaczeniem na
Centrum Kultury.

S

5 ZU

Brak możliwości
realizacji zadania w
obowiązującym
MPZP, konieczna
zmiana punktowa

19

Uchwała Nr Xxxv/225/2001 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 10.05.2001 r. Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Wsi Biertowice, Krzywaczka I Miasta Sułkowice
zmieniony uchwałami: Nr XXIV/134/12, Nr XXXVIII/240/2013 oraz Nr XLIII/276/2014 w sprawie
Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru
Miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych
lub
Uchwała Nr XLIII/298/02 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20.06.2002 r. Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Terenów wsi Harbutowice w Gminie Sułkowice, zmieniona
uchwałami: X/42/11 i Nr XLVI/302/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26.06. 2014r. w sprawie
Uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Sułkowice dla
obszaru wsi Harbutowice – w jej granicach administracyjnych.
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18

Modernizacja Szkoły Podstawowej
w Sułkowicach:
Kompleksowa modernizacja
budynku "A" w Szkole
Podstawowej w Sułkowicach

S

6UP

Zgodne z ustaleniami
MPZP

19

Modernizacja Przedszkola
Samorządowego nr 2
w Sułkowicach

S

4UP

Zgodne z ustaleniami
MPZP

20

Adaptacja likwidowanego
przedszkola nr 1 na placówkę
opieki nad dziećmi do lat 3

S

10UP

Zgodne z ustaleniami
MPZP

21

Poprawa bezpieczeństwa na
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej
z drogą powiatową w kierunku
Jasienicy

S

KDZ/KOG

Zgodne z ustaleniami
MPZP

22

Rewitalizacja centrum Harbutowic:
Modernizacja zaplecza socjalnego
w budynku Zespole Placówek
Oświatowych w Harbutowicach
(kuchnia, łazienki)

H

3UP

Zgodne z ustaleniami
MPZP

23

Rewitalizacja centrum Harbutowic:
Budowa parkingu i siłowni na
wolnym powietrzu, na miejscu
Domu Ludowego
w Harbutowicach przeznaczonego do rozbiórki

H

9 MN/U

Zgodne z ustaleniami
MPZP

24

Utworzenie strefy biurowo –
magazynowej wraz
z zagospodarowaniem przestrzeni
użytkowej na terenie ,,Bazy
Zielona” Gminnej Spółdzielni
Samopomoc Chłopska
w Sułkowicach

S

1U

Zgodne z ustaleniami
MPZP

25

Utworzenie na terenie
likwidowanego składowiska
odpadów komunalnych
w Sułkowicach centrum energii
odnawialnej oraz zaplecza
techniczno – energetycznego dla
tworzonej strefy przemysłowej .

S

1O

Zgodne z ustaleniami
MPZP

26

Utworzenie i funkcjonowanie
Klubu Seniora w Sułkowicach

S

nie dotyczy

-

27

Budowa ścieżki rowerowej i traktu
spacerowego w Sułkowicach
wzdłuż rzek: Harbutówka,
Gościbia i Skawinka

S

ZR, (6-19)ZU

Zgodne z ustaleniami
MPZP
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28

Łączy nas pasja – szachowe
spotkania

S,H

nie dotyczy

-

29

Wokół Szklanej Góry

H,S

nie dotyczy

-

30

Poszerzenie oferty terapeutycznologopedycznej dla dzieci ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w Szkole
Podstawowej w Sułkowicach

S

nie dotyczy

-

31

Poszerzenie oferty edukacyjnej w
zakresie języków obcych w Szkole
Podstawowej w Sułkowicach

S

nie dotyczy

-

32

Poszerzenie oferty terapeutycznologopedycznej dla dzieci ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w Zespole
Placówek Oświatowych w
Harbutowicach

H

nie dotyczy

-

33

Poszerzenie oferty edukacyjnej w
zakresie języków obcych w Szkole
Podstawowej w Harbutowicach

H

nie dotyczy

-

34

Poszerzenie oferty terapeutycznologopedycznej dla dzieci ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w Przedszkolu
Samorządowym nr 2 w
Sułkowicach

S

nie dotyczy

-

Źródło: opracowanie własne
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Dodatkowo, na etapie opracowania GPR, wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Krakowie o uzgodnienie projektów zaproponowanych na
warsztatach planistycznych:
- Projekt rozbudowy Starej Szkoły w Sułkowicach;
- Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach;
- Przebudowa i nadbudowa budynku starego dworca w Sułkowicach;
- Budowa parking oraz siłowni na wolnym powietrzu w Harbutowicach.
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie uzgodnił projekty w obrębie Rynku
w Sułkowicach, natomiast zaopiniował negatywnie projekt dotyczący rewitalizacji
centrum Harbutowic, sugerując zmianę koncepcji Centrum Usług SpołecznoKulturalnych w Harbutowicach z zachowaniem dawnego Domu Ludowego.
Uwzględniając tę opinię, opracowano rozwiązanie wariantowe i zdecydowano o
rozpisaniu konkursu na zmianę funkcji Domu Ludowego na taką, która uzasadniać
będzie ponoszenie nakładów prowadzących do zatrzymania jego degradacji.
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