Roczny Raport Monitoringowy z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023
rok 2019
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.
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.
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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 trzeci 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

PROJEKTY PODSTAWOWE

Lp.

Rodzaj projektu

Nazwa projektu

Koordynator

Uwagi

1

PODSTAWOWY

Zaplecze 21 – modernizacja przyziemia budynku
pawilonu sportowo-turystycznego w Kalwarii
Zebrzydowskiej

MKS Kalwarianka

zrealizowano

Łukasz Dziedzic

7

PODSTAWOWY

Głęboka termomodernizacja budynku Zespołu
Szkół nr 3 w Przytkowicach

Zespół Szkół nr 3 w
Przytkowicach

do realizacji

15

PODSTAWOWY

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części
budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Stanisławiu Dolnym wraz z instalacjami
wewnętrznymi, zmiana sposobu użytkowania
(adaptacja) poddasza nieużytkowego na cele
szkolne

Zespół Szkolno –
Przedszkolny w
Stanisławiu Dolnym

zrealizowano

23

PODSTAWOWY

Budowa i wyposażenie w sprzęt szkolnego
obserwatorium astronomicznego z zapleczem
dydaktycznym

Gmina Kalwaria
Zebrzydowska

do realizacji

25

PODSTAWOWY

Kompleksowy remont wnętrza i głęboka
termomodernizacja budynku wraz z kotłownią
Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Gmina Kalwaria
Zebrzydowska

zrealizowano

2

Lp.

Rodzaj projektu

Nazwa projektu

Koordynator

Uwagi

30

PODSTAWOWY

Przebudowa istniejącego budynku „Starej
Szkoły” w Brodach na budynek wielofunkcyjny z
przeznaczeniem na cele społeczne

Gmina Kalwaria
Zebrzydowska

do realizacji

32

PODSTAWOWY

Przebudowa i modernizacja istniejącego boiska Gmina Kalwaria
Zebrzydowska
szkolnego. Powstanie nowych boisk do gier
zespołowych, powstanie infrastruktury
lekkoatletycznej oraz boiska tenisa ziemnego projekt zgłoszony przez Zespół Szkół Nr 4 w
Zebrzydowicach, Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

zrealizowano

36

PODSTAWOWY

Rozbudowa parkingu dla samochodów
osobowych, rozbudowa ciągu pieszego, budowa
dwóch miejsc postojowych dla osób
niepełnosprawnych, rozbudowa placu
manewrowego, rozbudowa sieci kanalizacji
deszczowej wraz z budową urządzeń
odwadniających

Gmina Kalwaria
Zebrzydowska

zrealizowano

41

PODSTAWOWY

Modernizacja boisk szkolnych w Zespole Szkół
im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Starostwo Powiatowe w
Wadowicach

do realizacji

42

PODSTAWOWY

Rewitalizacja zabytkowych Budynków
mieszkalnych w sąsiedztwie Klasztoru OO.
Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej
wpisanych do rejestru zabytków A-739
zlokalizowanych przy ul. Bernardyńskiej 38, 40,
44

Klasztor OO.
Bernardynów w Kalwarii
Zebrzydowskiej

do realizacji

43

PODSTAWOWY

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych Konwent Bonifratrów pw. do realizacji
Św. Floriana
zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym,
zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez
utworzenie inkubatora kuchennego
przeznaczonego do produkcji serów

44

PODSTAWOWY

Umożliwienie społeczności zamieszkałej na
Konwent Bonifratrów pw. do realizacji
Św. Floriana
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

3

Lp.

Rodzaj projektu

Nazwa projektu

Koordynator

Uwagi

45

PODSTAWOWY

Poprawa warunków życia dla osób przewlekle
psychicznie chorych poprzez realizację projektu
rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu
wraz ze zmianą sposobu użytkowania
pomieszczeń z przeznaczeniem na dom pomocy
społecznej wraz z kuchnią, pralnią, kotłownią i
zagospodarowaniem terenu w obiektach
Konwentu Bonifratrów w Zebrzydowicach

Konwent Bonifratrów pw. do realizacji
Św. Floriana

46

PODSTAWOWY

Poprawa warunków prowadzenia rehabilitacji
zawodowej i społecznej dla osób
niepełnosprawnych ze środowiska lokalnego
poprzez wykonanie generalnego remontu,
przebudowy i termomodernizacji budynku
Warsztatu Terapii Zajęciowej na terenie
konwentu Bonifratrów w Zebrzydowicach

Konwent Bonifratrów pw. do realizacji
Św. Floriana

47

PODSTAWOWY

Poprawa warunków życia osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym w środowisku
poprzez utworzenie mieszkań chronionych

Konwent Bonifratrów pw. do realizacji
Św. Floriana

48

PODSTAWOWY

Remont i przebudowa zabytkowego Dworu na
ośrodek szkoleniowy połączony z funkcją
centrum wolontariatu

Konwent Bonifratrów pw. do realizacji
Św. Floriana

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej

„Przebudowa i modernizacja istniejącego boiska szkolnego. Powstanie nowych boisk do gier
zespołowych, powstanie infrastruktury lekkoatletycznej oraz boiska tenisa ziemnego –
projekt zgłoszony przez Zespół Szkół Nr 4 w Zebrzydowicach, Gminę Kalwaria Zebrzydowska”
(projekt nr 32).
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”, któremu zostało przyznane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
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w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Kwota dofinansowania to:
407.335,00 zł. Całkowity koszt zadania to 858.175,90 zł. Zadanie zrealizowano w 2019 r.
Zadanie obejmowało przebudowę i modernizację istniejącego boiska szkolnego. Powstanie
nowych boisk do gier zespołowych, powstanie infrastruktury lekkoatletycznej oraz boiska
tenisa ziemnego – dostosowanie obecnie istniejącego boiska do obowiązujących standardów.
Cel projektu to: 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.

„Kompleksowy remont wnętrza i głęboka termomodernizacja budynku wraz z kotłownią
Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej” (projekt nr 25).
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 otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020. Kwota dofinansowania to: 445.970,00 zł. Całkowity koszt zadania to
869.398,68 zł. Zadanie zrealizowano.
Projekt obejmował: odnowienie holu Biblioteki; nowe pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
wymianę drzwi wewnętrznych w budynku, odnowienie ścian w pomieszczeniach Biblioteki
remont

sufitu

i

wymiana

oświetlenia,

wymiana

podłogi

na

panele

AC
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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.
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Cel projektu to: 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.

„Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych, rozbudowa ciągu pieszego, budowa
dwóch miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, rozbudowa placu manewrowego,
rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową urządzeń odwadniających” (projekt
nr 36).
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 otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20142020. Kwota dofinansowania to: 186.589,00 zł. Całkowity koszt zadania to 293.241,80 zł.
Zadanie zrealizowano.
Projekt obejmował rozbudowę ciągu pieszo-jezdnego z przeznaczeniem na plac manewrowy
umożliwiający zatrzymywanie się pojazdów oraz ich sprawny wyjazd. Przewidywał również
budowę dwóch miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Ponadto, ze względu na
konieczność zapewniania prawidłowego odwodnienia obiektów, nastąpiła rozbudowa sieci
kanalizacji deszczowej.
Cel projektu to stworzenie właściwej infrastruktury komunikacyjnej, która zapewniłaby
sprawną obsługę pojazdów, sprawną obsługę pieszych oraz sprawny i bezpieczny wyjazd.,
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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).

„Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Stanisławiu Dolnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, zmiana sposobu użytkowania
(adaptacja) poddasza nieużytkowego na cele szkolne” (projekt nr 15).
Beneficjent: Gmina Kalwaria Zebrzydowska.
Wniosek otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014-2020. Projekt zrealizowano. Kwota dofinansowania to: 985.972,37 zł.
Całkowity koszt zadania 1.673.336,70 zł.

„Głęboka termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach” (projekt nr 7).
Beneficjent: Gmina Kalwaria Zebrzydowska.
Wniosek został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014-2020, Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich i został odrzucony.
Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z wprowadzeniem
ulepszeń technicznych oraz odnawialnego źródła energii budynku Zespół Szkół Nr3
w Przytkowicach. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie głębokiej modernizacji
energetycznej budynku: docieplenie ścian, wymianę częściową okien, montaż automatyki
pogodowej do kotłów co oraz głowic termostatycznych do grzejników, zamontowanie
zasobników c.w.u. ogrzewanych powietrzna pompą ciepła.
W ramach systemu monitorowania użytkowania energia zainstalowane zostaną liczniki ciepła.
Ponadto budynek zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,
w tym do potrzeb osób niepełnosprawnych
Celem projektu jest zapewnienie odpowiednich warunków edukacji dla użytkowników
placówki, poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona zdrowia, zwiększenie efektywności
energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie rocznego
zapotrzebowania na energię, osiągnięcie redukcji emisji CO2 i innych zanieczyszczeń
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powietrza o co najmniej 50%, zmniejszenie kosztów eksploatacji na poziomie minimum 100
tyś. zł rocznie.

„Przebudowa istniejącego budynku „Starej Szkoły” w Brodach na budynek wielofunkcyjny z
przeznaczeniem na cele społeczne” (projekt nr 30).
Beneficjent: Gmina Kalwaria Zebrzydowska.
Wniosek został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014-2020, Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich. Przeszedł pozytywną
ocenę jednak ze względu na wyczerpanie dostępnej w konkursie alokacji znalazł się na liście
rezerwowej.
Projekt polegać będzie na przebudowie istniejącego budynku „Starej Szkoły” w Brodach na
budynek wielofunkcyjny w których łączone będą różne funkcje społeczne. Budynek „Starej
Szkoły” powstał ok. 1910 roku. Jest przykładem architektury tradycyjnej wpisanej w przestrzeń
kulturową wsi. Jest własnością Gminy Kalwaria Zebrzydowska. W związku z tym, że budynek
znajduje się w opłakanym stanie Inwestor oraz Rada Sołecka podjęła decyzję o przebudowie
istniejącego budynku i przeznaczenie go na cele społeczne. Celem projektu jest stworzenie
dodatkowego miejsca spotkań dla mieszkańców wsi oraz gminy Kalwarii Zebrzydowskiej,
integracja społeczności gminy poprzez możliwość korzystania z budynku każdej grupy
wiekowej, stworzenie warunków do wspólnego aktywnego spędzania czasu.

„Modernizacja boisk szkolnych w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej
w Kalwarii Zebrzydowskiej” (projekt nr 41).
Beneficjent: Powiat Wadowicki.
Wniosek został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014-2020, Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich. Wniosek przeszedł
pozytywną ocenę jednak ze względu na wyczerpanie dostępnej w konkursie alokacji znalazł
się na liście rezerwowej.
W ramach projektu wykonana będzie zmiana nawierzchni i podbudowy boiska, odwodnienie,
wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej, chodnika wraz ze schodami i piłkochwytów
wraz z montażem sprzętu sportowego zamontowanego na stałe oraz rozbiórce istniejącego
zbiornika żelbetowego i wzmocnieniu istniejącej skarpy. Celem projektu jest poprawienie
nawyków zdrowego trybu życia i spędzania wolnego czasu w grupie rówieśników.
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Umiejętności zdobyte na boiskach poprzez poprawienie koordynacji planowania oraz kondycji
przełoży się na spokój społeczny zminimalizuje agresję oraz będzie przeciwdziałać wykluczeniu
społecznemu.
Boiska będą ogólnodostępne dla mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska, dzięki temu
będą z niego mogły korzystać osoby z różnych przedziałów wiekowych, młodzież szkolna oraz
mieszkańcy powiatu wadowickiego.

„Poprawa warunków prowadzenia rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób
niepełnosprawnych ze środowiska lokalnego poprzez wykonanie generalnego remontu,
przebudowy i termomodernizacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej na terenie
konwentu Bonifratrów w Zebrzydowicach” (projekt nr 46).
Beneficjent: Konwent Bonifratrów pw. Św. Floriana.
Wniosek o dotację na prace termomodernizacyjne został złożony do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został
skierowany do oceny merytorycznej.

PROJEKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Lp.

Rodzaj projektu

2

UZUPEŁNIAJĄCY

Nazwa projektu

ALK Amatorska Liga Koszykówki

Koordynator

Uwagi

MKS Kalwarianka

do realizacji

Łukasz Dziedzic
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UZUPEŁNIAJĄCY

ALPN Amatorska Liga Piłki Nożnej

MKS Kalwarianka

do realizacji

Łukasz Dziedzic
4

UZUPEŁNIAJĄCY

Aktywny SKAS –Sportowy Klub Aktywnego Seniora – MKS Kalwarianka
Program Społeczno- rekreacyjnej aktywności dla
Łukasz Dziedzic
Seniorów

do realizacji

5

UZUPEŁNIAJĄCY

Sobota na sportowo - projekt integracji społecznej
promującej aktywny styl życia

MKS Kalwarianka

do realizacji

Łukasz Dziedzic

9

Lp.

Rodzaj projektu

6

UZUPEŁNIAJĄCY

Nazwa projektu

Zabiegana Kalwaria

Koordynator

Uwagi

MKS Kalwarianka

do realizacji

Łukasz Dziedzic
8

UZUPEŁNIAJĄCY

„Chodź, pomaluj mój świat…”- projekt artystyczny
skierowany do dzieci, młodzieży i ich rodziców

Zespół Szkół nr 3 w
Przytkowicach

częściowo zrealizowano

Iwona Warmuz
9

UZUPEŁNIAJĄCY

Tutaj żyli moi przodkowie, tutaj żyję ja-projekt
regionalny dla klas 4-8.

Zespół Szkół nr 3 w
Przytkowicach

częściowo zrealizowano

Iwona Warmuz,
Justyna Kapusta
10

UZUPEŁNIAJĄCY

Akademia Młodego Człowieka

Zespół Szkół nr 3 w
Przytkowicach

częściowo zrealizowano

mgr A. Wojnowska,
mgr M. Pietrasik
11

12

UZUPEŁNIAJĄCY

UZUPEŁNIAJĄCY

Nasz zielony świat - zagospodarowanie terenów
zielonych wokół szkoły oraz pielęgnacja istniejących
roślin

W zdrowym ciele zdrowy duch

Zespół Szkół Nr 3 w
Przytkowicach

zrealizowano

Renata Warmuz

Zespół Szkół nr 3 w
Przytkowicach

częściowo zrealizowano

mgr Monika Zwias
13

UZUPEŁNIAJĄCY

Teatr – sposób na kreatywność, aktywność,
przełamywanie barier, łączenie pokoleń

Zespół Szkół Nr 3 w
Przytkowicach

zrealizowano

Jadwiga Janicka
14

UZUPEŁNIAJĄCY

„Z muzyką za pan brat”

Zespołu Szkół Nr 3 w zrealizowano
Przytkowicach
Iwona Kondela

16

UZUPEŁNIAJĄCY

Reaguję – ratuję

Zespół Szkolno –
Przedszkolny w
Stanisławiu Dolnym

do realizacji

17

UZUPEŁNIAJĄCY

Akademia młodego dziennikarza i wolontariusza

Zespół Szkolno –
Przedszkolny w
Stanisławiu Dolnym

zrealizowano

10

Lp.

Rodzaj projektu

18

UZUPEŁNIAJĄCY

19

Nazwa projektu

Koordynator

Uwagi

„UPCYKLING przetwarzanie wtórne odpadów ekologia”

Zespół Szkolno –
Przedszkolny w
Stanisławiu Dolnym

do realizacji

UZUPEŁNIAJĄCY

„Tańczymy śpiewamy swe pasje nagrywamy”

Zespół Szkolno –
Przedszkolny w
Stanisławiu Dolnym

do realizacji

20

UZUPEŁNIAJĄCY

Rodzinne Nocne Czytanie

Zespół Szkolno –
Przedszkolny w
Stanisławiu Dolnym

zrealizowano

21

UZUPEŁNIAJĄCY

„DOLANY” Placówka Wsparcia Dziennego w Gminie
Kalwaria Zebrzydowska

Zespół Szkolno –
Przedszkolny w
Stanisławiu Dolnym

w trakcie realizacji

22

UZUPEŁNIAJĄCY

„Zdrowa Żywność to aktywność”

Zespół Szkolno –
Przedszkolny w
Stanisławiu Dolnym

zrealizowano

24

UZUPEŁNIAJĄCY

Popularyzacja wiedzy o astronomii

Dyrekcja Zespołu
Szkół Nr6 w
Leńczach, Opiekun
szkolnego
obserwatorium
astronomicznego

do realizacji

26

UZUPEŁNIAJĄCY

Gazetka szkolno- biblioteczna Kronika Szkolnika

Biblioteka Publiczna w trakcie realizacji
im. Stanisława
Wyspiańskiego w
Kalwarii
Zebrzydowskiej, Filia
Przytkowice

27

UZUPEŁNIAJĄCY

Utworzenie Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej

Biblioteka Publiczna
im. Stanisława
Wyspiańskiego w
Kalwarii
Zebrzydowskiej

w trakcie realizacji

28

UZUPEŁNIAJĄCY

Promocja książki „Wybrane zagadnienia z dziejów
Kalwarii Zebrzydowskiej na 400-lecie pierwszej
lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej (1617-2017)”

Biblioteka Publiczna
w Kalwarii
Zebrzydowskiej

zrealizowano

11

Lp.

Rodzaj projektu

Nazwa projektu

Koordynator

Uwagi

29

UZUPEŁNIAJĄCY

Akcja czytelnicza ”Zaczytana Kalwaria. Edycja 2017”

Biblioteka Publiczna
w Kalwarii
Zebrzydowskiej

w trakcie realizacji

31

UZUPEŁNIAJĄCY

Odłóż smartfon - baw się z nami

Gmina Kalwaria
Zebrzydowska

do realizacji

33

UZUPEŁNIAJĄCY

„Zdrowy festyn”, czyli w zdrowym ciele – zdrowy
duch.

Gmina Kalwaria
Zebrzydowska

do realizacji

34

UZUPEŁNIAJĄCY

Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Kalwaria
Zebrzydowska – „Czyste powietrze – zdrowe życie”.

Gmina Kalwaria
Zebrzydowska

w trakcie realizacji

35

UZUPEŁNIAJĄCY

Aktywne życie – zdrowe życie

Gmina Kalwaria
Zebrzydowska

w trakcie realizacji

37

UZUPEŁNIAJĄCY

Remont i Modernizacja stoisk wystawienniczych,
przystosowanie budynku do potrzeb osób
niepełnosprawnych jak również do obowiązujących
norm i standardów

Cech Rzemiosł
Różnych

do realizacji

38

UZUPEŁNIAJĄCY

Działania promocyjne związane z promocją
wyrobów rzemieślniczych poprzez udział w targach
wyjazdowych

Cech Rzemiosł
Różnych

do realizacji

39

UZUPEŁNIAJĄCY

Uporządkowanie terenów wokół budynków oraz
miejsc parkingowych przy ul. Jagiellońskiej 6, ul.
Mickiewicza 2

Cech Rzemiosł
Różnych

do realizacji

40

UZUPEŁNIAJĄCY

Kompleksowa termomodernizacja budynków
meblowych przy ul. Jagiellońskiej 6, ul. Mickiewicza
2

Cech Rzemiosł
Różnych

do realizacji

49

UZUPEŁNIAJĄCY

Zagospodarowanie na terenie Konwentu
Bonifratrów w Zebrzydowicach obszaru
przeznaczonego na odpoczynek i rekreację dla
okolicznych mieszkańców i turystów

w trakcie realizacji
Konwent
Bonifratrów pw. Św.
Floriana

12

Lp.

Rodzaj projektu

50

UZUPEŁNIAJĄCY

51

Nazwa projektu

Koordynator

Uwagi

Majówka u Bonifratrów

Stowarzyszenie
Dobroczynne im. M.
Zebrzydowskiego

zrealizowano

UZUPEŁNIAJĄCY

Przedsięwzięcie polegające na wydzieleniu terenów
z przeznaczeniem na zorganizowaną zabudowę
mieszkaniową

do realizacji
Konwent
Bonifratrów pw. Św.
Floriana

52

UZUPEŁNIAJĄCY

Dożynkowe Spotkanie integracyjne

w trakcie realizacji
Konwent
Bonifratrów pw. Św.
Floriana

53

UZUPEŁNIAJĄCY

Zebrzydowski 2017-2020

Stowarzyszenie
Dobroczynne im. M.
Zebrzydowskiego

w trakcie realizacji

54 UZUPEŁNIAJĄCY

do realizacji
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
Konwent
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób Bonifratrów pw. Św.
niepełnosprawnych
Floriana

55 UZUPEŁNIAJĄCY

Działania uspołeczniające dla mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w
Zebrzydowicach

w trakcie realizacji
Konwent
Bonifratrów pw. Św.
Floriana

Poznaj tą wioskę- ścieżka edukacyjna

Stowarzyszenie
Kamieniec

do realizacji

Zagospodarowanie ,,Kamieńca'' w Leńczach

OSP W LEŃCZACH

do realizacji

UZUPEŁNIAJĄCY
56

57 UZUPEŁNIAJĄCY
UZUPEŁNIAJĄCY
58

Zajęcia sportowe na boisku sportowym przy Zespole Dyrekcja Zespołu
Szkół Nr 6 w Leńczach
Szkół Nr6 w
Leńczach, animator
sportowy

w trakcie realizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej
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„DOLANY” Placówka Wsparcia Dziennego w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.
Beneficjent: Gmina Kalwaria Zebrzydowska.
Wniosek otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014-2020. Projekt jest w trakcie realizacji. Kwota dofinansowania to:
3.215.911,49 zł. Całkowity koszt zadania to 3.470.911,49 zł.

Stopień realizacji zakładanych celów Gminnego Programu Rewitalizacji
W okresie sprawozdawczym w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria
Zebrzydowska na lata 2017-2023 zrealizowano cztery z powyżej wymienionych zadań
zgłoszonych w ramach Programu tj.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym wraz z instalacjami wewnętrznymi,
zmiana sposobu użytkowania (adaptacja) poddasza nieużytkowego na cele szkolne”,
„Przebudowa i modernizacja istniejącego boiska szkolnego. Powstanie nowych boisk do gier
zespołowych, powstanie infrastruktury lekkoatletycznej oraz boiska tenisa ziemnego –
projekt zgłoszony przez Zespół Szkół Nr 4 w Zebrzydowicach, Gminę Kalwaria
Zebrzydowska”, „Kompleksowy remont wnętrza i głęboka termomodernizacja budynku
wraz z kotłownią Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej” oraz „Rozbudowa
parkingu dla samochodów osobowych, rozbudowa ciągu pieszego, budowa dwóch miejsc
postojowych dla osób niepełnosprawnych, rozbudowa placu manewrowego, rozbudowa
sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową urządzeń odwadniających”.
W związku z powyższym odnotowano postęp w zakresie osiągnięcia wskaźników dotyczących
bezpośrednich produktów poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Charakterystyka napotkanych w trakcie realizacji programu problemów oraz sposób ich
rozwiązania
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy mające wpływ na realizację Gminnego
Programu Rewitalizacji.

14

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.

Opracowała: JS (ZPŚ)
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