Roczny Raport Monitoringowy z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023
rok 2018
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 31.07.2017r.
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 drugi 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. „Przebudowa boiska w miejscowości Zebrzydowice”
a) Beneficjent: Gmina Kalwaria Zebrzydowska.
Zadanie stanowi część projektu pn.: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę
Skateparku w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska, przebudowę boiska w miejscowości
Zebrzydowice i budowę boiska w miejscowości Brody” złożonego w ramach naboru
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Poddziałania
6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów. Wniosek został oceniony pozytywnie i znalazł
się na liście rezerwowej.
Przebudowa i modernizacja istniejącego boiska szkolnego. Powstanie nowych boisk do gier
zespołowych, powstanie infrastruktury lekkoatletycznej oraz boiska tenisa ziemnego –
dostosowanie obecnie istniejącego boiska do obowiązujących standardów.
Celem projektu jest: stworzenie dodatkowego miejsca rekreacyjno-sportowego dla
mieszkańców gminy Kalwarii Zebrzydowskiej, umożliwienie uczniom rozwoju sprawności
fizycznej na odpowiednim poziomie, integracja społeczności gminy poprzez możliwość
korzystania każdej grupy wiekowej z kompleksu sportowo-rekreacyjnego (plac zabaw, fitness,
boiska sportowe), stworzenie warunków do wspólnego aktywnego spędzania czasu
podopiecznych DPS w Zebrzydowicach.
b) Beneficjent: Gmina Kalwaria Zebrzydowska.
Zadanie stanowi część projektu pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Barwałdzie Górnym, przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach,
budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Brodach oraz remont boiska przy Zespole Szkół nr
6 w Leńczach” złożonego do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju
Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Otrzymało dofinansowanie w kwocie: 407.335,00 zł. Jest
w trakcie realizacji. Całkowity koszt zadania to 814.670,00 zł. Okres realizacji do 29.05.2020 r.
Przebudowa i modernizacja istniejącego boiska szkolnego. Powstanie nowych boisk do gier
zespołowych, powstanie infrastruktury lekkoatletycznej oraz boiska tenisa ziemnego –
dostosowanie obecnie istniejącego boiska do obowiązujących standardów.

Celem projektu jest: stworzenie dodatkowego miejsca rekreacyjno-sportowego dla
mieszkańców gminy Kalwarii Zebrzydowskiej, umożliwienie uczniom rozwoju sprawności
fizycznej na odpowiednim poziomie, integracja społeczności gminy poprzez możliwość
korzystania każdej grupy wiekowej z kompleksu sportowo-rekreacyjnego (plac zabaw, fitness,
boiska sportowe), stworzenie warunków do wspólnego aktywnego spędzania czasu
podopiecznych DPS w Zebrzydowicach.
2. „Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej”
Beneficjent: Gmina Kalwaria Zebrzydowska.
Zadanie stanowi część projektu pn.: „Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Kalwarii
Zebrzydowskiej oraz rozbudowa i przebudowa zaplecza kuchennego przy Świetlicy Wiejskiej
w Barwałdzie Średnim”. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Zadanie
otrzymało dofinansowanie w kwocie: 445.970,00 zł. Całkowity koszt zadania to 728.628,74 zł.
Okres realizacji do 09.2019 r.
Projekt obejmuje: odnowienie holu Biblioteki; nowe pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
wymianę drzwi wewnętrznych w budynku, odnowienie ścian w pomieszczeniach Biblioteki
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w Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziale dla Dzieci i Młodzieży oraz pokoju opracowania
zbiorów i gabinecie dyrektora, zakup nowych regałów i półek na książki oraz wyposażenia do
Oddziału dla Dzieci i Młodzieży i Wypożyczalni dla Dorosłych, nowe, czytelne oznakowanie
księgozbioru dla dzieci i dorosłych. Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku Biblioteki.
Docieplenie ścian i stropu budynku Biblioteki oraz kotłowni, wymiana okien metalowych na
PCV w Kotłowni. Montaż żaluzji zewnętrznych w budynku Biblioteki Publicznej. Wymiana
części rynien i rur spustowych od strony południowej budynku. Zabezpieczenie przed
przemarzaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Celem projektu jest: poprawa funkcjonalności i estetyki wnętrza gminnej instytucji kultury,
dostosowanie do współczesnych standardów, prezentacja Biblioteki Publicznej jako
nowoczesnej instytucji kultury, wyposażenie budynku Biblioteki w niezbędny system
wentylacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, przebudowa pomieszczeń higienicznosanitarnych, dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, montaż nowego systemu
oświetlenia bardziej ekonomicznego i przyjaznego dla oczu, nowe, funkcjonalne wyposażenie,
nowoczesna aranżacja przestrzeni w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, zapewnienie

bezpieczeństwa mieszkańców w czasie wyborów (budynek Biblioteki od lat służy jako lokal
wyborczy) oraz likwidacja siedliska kurzu i alergenów przez założenie nowej posadzki,
ułatwienie korzystania z księgozbioru Biblioteki dzięki nowemu systemowi oznakowania.
Zmniejszenie strat ciepła w budynku Biblioteki Publicznej i Kotłowni, a w efekcie zmniejszenie
kosztów ogrzewania. Zabezpieczenie elewacji budynku przed niszczeniem. Zapobieganie
awarii instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej na skutek przemarzania. Podniesienie estetyki
siedziby Biblioteki. Poprawa wizerunku gminnej instytucji kultury.
3. „Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach”
Beneficjent: Gmina Kalwaria Zebrzydowska.
Zadanie stanowi część projektu pn.: „Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej
w Zebrzydowicach oraz budowa oświetleń w miejscowościach: Barwałd Górny i Stanisław
Dolny”. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i znalazł się na liście rezerwowej.
Projekt obejmuje rozbudowę ciągu pieszo-jezdnego z przeznaczeniem na plac manewrowy
umożliwiający zatrzymywanie się pojazdów oraz ich sprawny wyjazd. Przewiduje również
budowę dwóch miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Ponadto, ze względu na
konieczność zapewniania prawidłowego odwodnienia obiektów, nastąpi rozbudowa sieci
kanalizacji deszczowej.
Celem projektu jest stworzenie właściwej infrastruktury komunikacyjnej, która zapewniłaby
sprawną obsługę pojazdów, sprawną obsługę pieszych oraz sprawny i bezpieczny wyjazd.,
zabezpieczenie miejsc parkingowych dla mieszkańców gminy korzystających z już istniejącej
infrastruktury szkolnej (placu zabaw, fitness) oraz w związku z planowaną rozbudową
obiektów sportowo-rekreacyjnych, zabezpieczenie miejsc parkingowych dla mieszkańców
gminy w ramach spotkań społeczności wiejskiej: wybory samorządowe, spotkania z władzami
gminy, spotkania dyrektorów szkół, konferencje, spotkania z rodzicami, szkolne imprezy
okolicznościowe (np.: Dzień babci i dziadka).
4. „DOLANY” Placówka Wsparcia Dziennego w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
Beneficjent: Gmina Kalwaria Zebrzydowska.
Wniosek został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014-2020 w 2017 roku (ujęty w poprzednim okresie sprawozdawczym),
a realizacja projektu nastąpi od 2018 roku. Kwota dofinansowania to: 3.215.911,49 zł.
Całkowity koszt zadania to 3.470.911,49 zł.

5. „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 w 2017 roku (ujęty w poprzednim okresie sprawozdawczym),
Realizacja projektu nastąpi od 2018 roku. Kwota dofinansowania to: 985.972,37 zł. Całkowity
koszt zadania 1.314.629,87 zł.
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 dwóch z powyżej wymienionych zadań
zgłoszonych w ramach Programu tj.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym” oraz „„DOLANY” Placówka Wsparcia
Dziennego w Gminie Kalwaria Zebrzydowska”, kontynuowano i zakończono także zadanie p.n.:
„Zaplecze 21 – modernizacja przyziemia budynku pawilonu sportowo-turystycznego
w Kalwarii Zebrzydowskiej”.
W związku z powyższym odnotowano postęp w zakresie osiągnięcia wskaźników dotyczących
bezpośrednich produktów poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
System zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji
W dniu 27 marca 2018 r. odbyło się I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji podczas, którego
zostały omówione zadania przewodniczącego Komitetu oraz jego Zastępcy i powołano
Prezydium Komitetu.
W dniu 28 maja 2018 r. odbyło się szkolenie poświęcone tematyce rewitalizacji prowadzone
przez eksperta z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
W dniu 3 grudnia 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Rewitalizacji związane
z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Działania 11.2 RPO WM 2014-2020 oraz
propozycji dalszych prac Komitetu.
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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