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Informacje ogólne dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria
Zebrzydowska na lata 2017-2023
Rewitalizacja to złożony proces przemian, które służą wyprowadzeniu obszarów
zdegradowanych

ze

stanu

kryzysowego

poprzez

prowadzenie

kompleksowych

i zintegrowanych przedsięwzięć odnoszących się do sfery społecznej, przestrzennej,
gospodarczej oraz środowiskowej.
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023 przyjęty
został Uchwałą nr XXV/299/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31.07.2017
r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/261/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023.
Gminny

Program

Rewitalizacji

stanowi

instrument

umożliwiający

prowadzenie

zaplanowanych działań w sposób skoordynowany i zintegrowany, tak aby wyznaczone cele
zostały osiągnięte.
Opracowanie i wdrożenie Gminnego Programu Rewitalizacji na obszarze gminy umożliwi nie
tylko wprowadzenie działań naprawczych, ale skutkować będzie jej harmonijnym rozwojem
utrwaleniem wizerunku silnej, znakomicie prosperującej społecznie i gospodarczo jednostki
terytorialnej, zapewniającej jej mieszkańcom i przedsiębiorcom doskonałe warunki dla
rozwoju.
Gminny Program Rewitalizacji stanowi spójny dokument programowy, który określa sposób
wyprowadzenia ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowane obszary gminy, poprzez
konkretne projekty, prowadzone w sposób spójny i kompleksowy oraz w perspektywie
wieloletniej.
Monitoring i ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria
Zebrzydowska na lata 2017-2023
W związku z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na
lata 2017-2023 dotyczącymi monitoringu i ewaluacji, przygotowany został pierwszy roczny
raport monitoringowy z realizacji programu, który umożliwi odpowiedź na pytanie czy

prowadzone działania są wystarczająco skuteczne lub też powinny zostać skorygowane
w odniesieniu do zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy.
Projekty Gminnego Programu Rewitalizacji w ramach których podjęto działania, w celu ich
realizacji, w okresie sprawozdawczym
1. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Stanisławiu Dolnym”.
Beneficjent: Gmina Kalwaria Zebrzydowska.
Wniosek został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014-2020, Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich i znajdował się
w trakcie oceny.
Projekt ma na celu poprawę infrastruktury rekreacyjnej i oferty edukacyjnej w miejscowości
Stanisław Dolny, poprzez przebudowę i nadbudowę części budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zmiana sposobu użytkowania
poddasza nieużywanego na cele szkolne. Obszar rewitalizacji wybrany dla miejscowości
Stanisław Dolny jest skoncentrowany wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, ponieważ
w miejscowości brakuje miejsca na spotkania z mieszkańcami, a także na organizowanie zajęć
dla dorosłych. Budynek szkoły posiada zbyt małą powierzchnię użytkową – wymaga
rozbudowy na potrzeby społeczne oraz na rozwój kultury fizycznej. Zgodnie z diagnozą do
planu rewitalizacji poważne zagrożenie dla aktywnego funkcjonowania społeczności lokalnej
stanowi niski poziom jakości życia, który może wynikać z kilku czynników: m.in. niedobory
w zakresie organizacji czasu wolnego – działalności rekreacyjnej i kulturalnej różnych grup
społecznych, od dzieci i młodzieży, aż do seniorów.
2. „Umożliwienie społeczności zamieszkałej na obszarze rewitalizowanym, w tym
osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym warunków do wzajemnej integracji
poprzez realizację projektu termomodernizacji i przebudowy zabytkowego spichlerza
Konwentu Bonifratrów w Zebrzydowicach na dom promocji produktu regionalnego
o charakterze muzealno – edukacyjno – wystawienniczym wraz z dobudową zaplecza
gastronomicznego”.
Beneficjent: Konwent Bonifratrów pw. Św. Floriana w Zebrzydowicach.
Wniosek został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014-2020, Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich
w trakcie oceny.

i znajdował się

Planowane przedsięwzięcie dotyczy adaptacji starego spichlerza na dom promocji produktu
regionalnego o charakterze muzealno-wystawienniczo- edukacyjnym.
W starym Spichlerzu powstanie m.in. restauracja serwująca wyłącznie lokalne specjały
z możliwością degustacji warzonego na miejscu piwa i syropów ziołowych, sklepik oferujący
lokalne produkty spożywcze – sery, mleko, wędliny, oleje oraz rękodzieła twórców sztuki
ludowej. Ofertę kulturalną spichlerza stanowić będzie muzeum historii Mikołaja
Zebrzydowskiego, które w ramach swojej ekspozycji będzie przybliżało odwiedzającym postać
charyzmatycznego św. Jana Bożego – założyciela zakonu Bonifratrów. W ramach ekspozycji
prezentowana będzie również działalność zakonu Bonifratrów na przestrzeni dziejów. Na
szczególne podkreślenie zasługuje prezentacja zasobów archiwalnych poddanych pracom
konserwatorskim – zasoby te charakteryzują się unikalną zawartością historyczną i kulturową
– obejmującą historię medycyny, chirurgii, farmacji, życia gospodarczego, historii regionu
i historii Zakonu Bonifratrów. W ramach Spichlerza realizowana będzie również funkcja
edukacyjna – zapewni ją bogaty program szkoleniowy i dostosowana sala multimedialna
z częścią warsztatową. Prowadzone będą zajęcia z zakresu prezentowanych przez Spichlerz
tradycji. Oferta edukacyjna zostanie skierowana w sposób szczególny do dzieci i młodzieży, ale
także osób starszych oraz do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób
niepełnosprawnych. Projekt obejmuje:
1.Roboty budowlane związane z adaptacją zabytkowego Spichlerza na dom promocji produktu
regionalnego o charakterze muzealnym. 2.Wyposażenie zabytkowego budynku starego
Spichlerza. 3.Zagospodarowanie terenu zabytkowego Spichlerza.
3. „DOLANY” Placówka Wsparcia Dziennego w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
Beneficjent: Gmina Kalwaria Zebrzydowska.
Wniosek został złożony i otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Poddziałania 9.2.1. Usługi społeczne
i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek
wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Kwota dofinansowania to 3.215.911,49 zł.
Całkowity koszt zadania to 3.470.911,49 zł. Okres realizacji zadania to od 01.04.2018 r. do
31.03.2021 r.
W ramach projektu przewiduje się:
a) pracę z dzieckiem prowadzoną w oparciu o indywidualny plan wsparcia opracowany
z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji, potrzeb dziecka

oraz jego rodziny; b) równoległą pracę z dzieckiem oraz rodzicami/opiekunami; c) stałą
współpracę z placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz innymi instytucjami
istotnymi z punktu widzenia wsparcia dzieci i rodzin; d) funkcjonowanie placówki w sposób
adekwatny do potrzeb dzieci i rodzin (np. w dni wolne, weekendy oraz wieczory); e) ofertę
usług świadczonych przez placówkę, która będzie obejmować: w przypadku placówek
prowadzonych w formie opiekuńczej: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu
wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań; w przypadku placówek
prowadzonych w formie specjalistycznej.
4. „Zaplecze 21 – modernizacja przyziemia budynku pawilonu sportowo-turystycznego
w Kalwarii Zebrzydowskiej”.
Beneficjent: Gmina Kalwaria Zebrzydowska.
Inwestycja finansowana ze środków budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Całkowity koszt
zadania to 732.611,26 zł (realizacja: w 2017 r. – 310.000,00 zł, w 2018 r. – 422.611,26 zł).
Projekt zakłada gruntowną modernizację przyziemia budynku i dostosowanie go do potrzeb
osób korzystających z obiektu.
Budynek pawilonu został częściowo odremontowany. Remont nie uwzględniał jednak
przyziemia, które znajduje się w opłakanym stanie. Warunki sanitarne stwarzają
niebezpieczeństwo i zagrożenie dla zdrowia dzieci i osób starszych. Znajdują się w nim szatnie,
stara pralnia, sanitariaty i kotłownia. Pomieszczenia są wykorzystywane, bo brak jest
alternatywy. Konieczny jest remont, który umożliwiłby, aby mogły korzystać z niego osoby
z terenu rewitalizowanego np. – celu przebrania się, pozostawienia rzeczy, wykorzystanie
infrastruktury sanitarnej.
Budynek wówczas mogły być wykorzystywany np. do spotkań sportowo-rekreacyjnych np. dla
młodzieży, osób starszych (zwłaszcza w okresie jesienno- zimowym), komfort korzystania
z pomieszczeń przez np. na boisku, czy mieszkańców gminy obszaru rewitalizowanego, którzy
korzystają z położonej w pobliżu infrastruktury sportowej.
Poprawa komfortu korzystania z budynku przez użytkowników. Zapewnienie standardów
bezpiecznych dla zdrowia i życia mieszkańców obiektu rewitalizowanego, żywienie życia
społecznego
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rewitalizowanego oraz zwiększenia poziomu zaangażowania mieszkańców obszaru
rewitalizowanego we wspólne cele społeczne. Celem projektu jest podniesienie poziomu

funkcjonalności obiektu wykorzystywanego na cele sportowo-rekreacyjne oraz poprawa
komfortu korzystających z obiektu użytkowników.
Stopień realizacji zakładanych celów Gminnego Programu Rewitalizacji
W okresie sprawozdawczym w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria
Zebrzydowska na lata 2017-2023 rozpoczęto realizację jednego z powyżej wymienionych
zadań zgłoszonych w ramach Programu tj.: „Zaplecze 21 – modernizacja przyziemia budynku
pawilonu sportowo-turystycznego w Kalwarii Zebrzydowskiej”.
System zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji
W dniu 28 września 2017 r. została podjęta Uchwała nr XXVI/308/2017 Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania
Komitetu Rewitalizacji.
W dniu 29.12.2017 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Nr 469/2017
powołano Komitet Rewitalizacji.
Charakterystyka napotkanych w trakcie realizacji programu problemów oraz sposób ich
rozwiązania
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy mające wpływ na realizację Gminnego
Programu Rewitalizacji.
Propozycje nowych projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Gminnego Programu
Rewitalizacji
W okresie sprawozdawczym nie zgłoszono nowych projektów do realizacji Gminnego
Programu Rewitalizacji oraz żaden z podmiotów nie wystąpił o modyfikację swojego projektu
wpisanego do Programu.
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