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0. WSTĘP
Niniejszy dokument stanowi kompleksową strategię niwelowania deficytów społecznych, a
także deficytów gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych
w obszarze rewitalizacji Gminy Sękowa. Proces opracowywania prowadzony był w zgodzie z
zasadami określonymi w Ustawie z dn. 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Ustawa) oraz
Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020,
przyjętymi w lipcu 2015 roku przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a zmienionymi dn. 2
sierpnia 2016 roku decyzją Ministra Rozwoju (Wytyczne).
Zgodnie z Ustawą:
OBSZAR ZDEGRADOWANY to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z
powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia,
ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także
niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym. Ponadto w obszarze tym
występuje przynajmniej jeden z deficytów: gospodarczy, środowiskowy, przestrzennofunkcjonalny lub techniczny.
OBSZAR REWITALIZACJI wyznaczony jest, jako całość lub część obszaru
zdegradowanego, przy czym nie może on obejmować obszaru większego niż 20%
powierzchni gminy, na którym zamieszkuje więcej niż 30% mieszkańców gminy.
Niezamieszkałe tereny poprzemysłowe, w tym poportowe i powydobywcze, tereny
powojskowe albo pokolejowe mogą wejść w skład obszaru rewitalizacji jedynie w przypadku,
gdy zaplanowane działania będą przeciwdziałały deficytom społecznym.
Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji wyznaczone zostały na bazie:




Analiz prowadzonych w drugiej połowie 2016 roku, a zebranych w dokumencie "Diagnoza
służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Sękowa dokument stanowi załącznik 1 do niniejszego Programu.
Konsultacji społecznych, prowadzonych zgodnie z postanowieniami Ustawy, w formie
spotkań konsultacyjnych z grupami przedstawicielskimi (dzieci z lokalnej szkoły, osoby
starsze) oraz otwartego spotkania z mieszkańcami, a także korespondencji przesyłanej
drogą tradycyjną i elektroniczną.

I ETAP KONSULTACJI (WSKAZANIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I REWITALIZACJI)
TERMIN
MIEJSCE
OPIS
15 grudnia
2016 r.

Sękowa
Kultury)

(Gminny

Ośrodek

W spotkaniu uczestniczyła większość uczniów
lokalnego gimnazjum. Przedstawiono w sposób
zrozumiały zagadnienia związane z procesem
rewitalizacji. Skupiono się przy tym na tematach
szczególnie dotyczących młodzież, tzn. możliwości
rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, a także
doposażenia szkoły w sposób umożliwiający
organizację interesujących zajęć pozalekcyjnych.
W trakcie spotkania młodzież zaproponowała:

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY SĘKOWA NA LATA 2016 – 2022

4

15 grudnia
2016 r.

Sękowa
Kultury)

(Gminny

Ośrodek

16.12.2016

Sękowa
Kultury)

(Gminny

Ośrodek

Spotkanie zorganizowane zostało z myślą o radnych
gminy, sołtysach, a także pracownikach jednostek
organizacyjnych gminy.
Dyskusja przede wszystkim dotyczyła możliwości
poprawy warunków edukacyjnych – radni i
sołtysowie potwierdzili, że modernizacja przedszkoli i
szkoły powinna być priorytetem rewitalizacji.
Spotkanie dedykowane było przede wszystkim
osobom starszym. Podobnie jak w przypadku
wcześniejszych
spotkań,
proces
rewitalizacji
omówiono językiem zrozumiałym z wykorzystaniem
prezentacji multimedialnej.
Rozmowa zeszła na temat włączenia seniorów w
rozwój gminy, zwłaszcza w kontekście planów
rozwoju turystycznego. Zaproponowano m.in.
stworzenie spółdzielni socjalnej, która realizowałaby
część usług towarzyszących turystyce.

Gminny Program Rewitalizacji obejmuje okres lat 2016 - 2022, co wynika z zakresu
czasowego bieżącej perspektywy finansowej UE. Struktura dokumentu jest zgodna z art. 15
Ustawy.
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, podobnie jak proces wyznaczania obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zakłada aktywny udział interesariuszy rewitalizacji w
tworzeniu i konsultowaniu dokumentu.
II ETAP KONSULTAJI (OPRACOWANIE GPR) - Tabela zostanie uzupełniona po przeprowadzeniu
konsultacji społecznych, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dn. 9 października 2015 r.
TERMIN
MIEJSCE
OPIS
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1. POGŁĘBIONA ANALIZA OBSZARU REWITALIZACJI
Obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji wyznaczone zostały Uchwałą Rady Gminy
Sękowa z dn. 2 stycznia 2017 r. nr XX/231/2017.
Obszar rewitalizacji podzielony został na 2 podobszary:



Podobszar I – w miejscowości Sękowa
Podobszar II – w miejscowości Ropica Górna

Dla wyznaczenia obszaru rewitalizacji posłużyły następujące wskaźniki:
SĘKOWA
Demografia

Bezrobocie
Ubóstwo

ROPICA GÓRNA
Wzrost udziału osób w wieku
poprodukcyjnym w strukturze
wiekowej - 4%

GMINA
Wzrost udziału osób w wieku
poprodukcyjnym w strukturze
wiekowej - 2,8%

Liczba zasiłków z tytułu bezrobocia Liczba zasiłków z tytułu bezrobocia Liczba zasiłków z tytułu bezrobocia
/ 1000 mieszkańców - 29,4
/ 1000 mieszkańców - 37,5
/ 1000 mieszkańców - 26,9
Liczba zasiłków z tytułu ubóstwa /
Liczba zasiłków z tytułu ubóstwa /
1000 mieszkańców - 32,6
1000 mieszkańców - 30,2

Edukacja /
sytuacja
przeciętny wynik sprawdzianu po 6 Przeciętny wynik sprawdzianu po 6 przeciętny wynik sprawdzianu po 6
uczniów
klasie - 57,8%
klasie - 57,8%
klasie - 59%
Poziom
kapitału
Liczba organizacji pozarządowych /
Liczba organizacji pozarządowych /
społecznego
1000 mieszkańców -2,51
1000 mieszkańców - 3,32
Uczestnictwo
w życiu
publicznym
Frekwencja wyborcza -35,24%
Frekwencja wyborcza -42,34%
gospodarka
Liczba podmiotów gospodarki
Liczba podmiotów gospodarki
narodowej / 10 tys. os. w wieku
narodowej / 10 tys. os. w wieku
produkcyjnym - 987
produkcyjnym - 1130
środowisko
Liczba zbiorników
bezodpływowych w budynkach
mieszkalnych / km - 10,1
przestrzeń
Liczba przystanków/ 1000 os. - 9,4
Liczba wypadków / 1000 os. w
latach 2011 - 2015 - 4,39
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1.1 POGŁĘBIONA ANALIZA PODOBSZARU REWITALIZACJI I - SĘKOWA
Miejscowość Sękowa jest głównym ośrodkiem usług publicznych, a równocześnie jednym z
nielicznych terenów w gminie, w którym występuje skumulowana zabudowa mieszkalna, a
zatem można prowadzić kompleksową rewitalizację. Położona jest na północy gminy, przy
czym sąsiaduje bezpośrednio z miastem Gorlice. W Sękowej zlokalizowane są główne obiekty
publiczne gminy, tj. Zespół Szkół, Gminny Dom Kultury w Sękowej, Urząd Gminy i remiza
Ochotniczej Straży Pożarnej. Oznacza to, że realizowane tu projekty rewitalizacyjne będą
wpływały nie tylko na sytuację w podobszarze rewitalizacji, ale praktycznie na sytuację
wszystkich mieszkańców gminy.
Na podobszar rewitalizacji w miejscowości Sękowa składają się tereny mieszkalne i
użyteczności publicznej zlokalizowane w jej północnej i centralnej części.
Rysunek 1. OBSZAR REWITALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI SĘKOWA

Zabudowa mieszkalna i publiczna zorganizowane są przede wszystkim liniowo wzdłuż drogi
wojewódzkiej 977, stanowiącej główną oś komunikacyjną gminy.
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Parametry statystyczne analizowane na etapie Diagnozy Społecznej nie wskazują na
drastyczne nasilenie deficytów w porównaniu z pozostałymi terenami gminnymi. W
miejscowości stwierdzono nieco większe niż w pozostałych rejonach nasilenie problemu
bezrobocia oraz powiązanego z nim ubóstwa, przy czym jak wynika z konsultacji
społecznych, we wskazanym do rewitalizacji podobszarze problem jest najbardziej uciążliwy.
SOŁECTWO SĘKOWA
Bezrobocie

Liczba zasiłków z tytułu bezrobocia / 1000
mieszkańców - 29,4
Liczba zasiłków z tytułu ubóstwa / 1000
mieszkańców - 32,6

Ubóstwo
Edukacja / sytuacja
uczniów
Poziom kapitału
społecznego
Deficyty
środowiskowe
Deficyty
przestrzenne i
techniczne

Przeciętny wynik sprawdzianu po 6 klasie - 57,8%
Liczba organizacji pozarządowych / 1000
mieszkańców -2,51
Liczba zbiorników bezodpływowych w budynkach
mieszkalnych / km - 10,1

GMINA
Liczba zasiłków z tytułu bezrobocia / 1000
mieszkańców - 26,9
Liczba zasiłków z tytułu ubóstwa / 1000
mieszkańców - 30,2
przeciętny wynik sprawdzianu po 6 klasie - 59%
Liczba organizacji pozarządowych / 1000
mieszkańców - 3,32
Liczba zbiorników bezodpływowych w budynkach
mieszkalnych / km – 2,9

Liczba przystanków/ 1000 os. - 9,4
Liczba przystanków/ 1000 os. – 17,8
Liczba wypadków / 1000 os. w latach 2011 - 2015 - Liczba wypadków / 1000 os. w latach 2011 - 2015
4,39
– 2,12

W czasie kontsultacji społecznych mieszkańcy zwracali uwagę przede wszystkim na problemy
związane ze stanem infrastruktury. Dotyczy to zwłaszcza budynku szkoły podstawowej. W
obiekcie praktycznie nie ma możliwości tworzenia nowoczesnej oferty edukacyjnej. Brakuje
nowoczesnego sprzętu edukacyjnego, a także możliwości dostosowania nowych powierzchni
do potrzeb np. sal multimedialnych czy dedykowanych sal językowych. W oczystiwsty sposób
rzutuje to na wyniki edukacyjne młodzieży. Problem potwierdzają dane statystyczne - średnie
wyniki sprawdzianu po 6. klasie wypadają w szkole podstawowej w Sękowej o 7% słabiej niż
średnio w Małopolsce (badano okres lat 2011 - 2015). Podobna różnica pojawia się w
przypadku egzaminu gimnazjalnego w Sękowej.
Słabe warunki edukacyjne powodują, że część mieszkańców decyduje się na wysłanie dzieci
do szkół w Gorlicach. Prowadzi to do rozluźnienia więzów z lokalną społecznością i w
konsekwencji prowadzi do częstszych wyjazdów. Opuszczanie miejscowości przez osoby
najbardziej aktywne i zaradne życiowo jest kolejnym zjawiskiem, na które zrócili uwagę
uczestnicy konsultacji społecznych. Rezultatem zjawiska jest stosunkowo niewielka
aktywność społeczna. Co prawda w miejscowości Sękowa działają organizacje pozarządowe,
ale statystycznie jest mniej niż w pozotałych obszarach gminy. Na pierwszy rzut oka dane
statystyczne nie potwierdzają negatywnych tendencji związanych z wyjazdami bowiem w
latach 2011 – 2015 w miejscowości Sękowa przybyło 28 mieszkańców. W tym przypadku
możemy mówić jednak o dwóch równoległych tendencjach – część mieszkańców z
pozostałych sołectw przenosi się do Sękowej, a część wyjeżdżą do innych ośrodków.
Problemy edukacyjne prowadzą do powstawania kolejnych deficytów. Gorsza pozycja
startowa w staraniach o przyjęcie do szkół progimnazjalnych prowadzi do słabszego
wykształcenia, a to z kolei do trudności na rynku pracy i w konsekwencji - udóbtwa. Można
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY SĘKOWA NA LATA 2016 – 2022
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zatem mówić o wzajemnie napędzających się deficytach, przy czym praprzyczyną jest brak
wystarczającej oferty edukacyjnej.

Niewystarczająca
oferta edukacyjna

Problemy z
uzyskaniem
kwalifikacji
zawodowych

Niski kapitał
społeczny

Ubóstwo

Bezrobocie

.
IDENTYFIKACJA POTRZEB REWITALIZACYJNYCH – SĘKOWA
Wobec powyższego do najważniejszych potrzeb rewitalizacyjnych zalicza się lepsze
wykorzystanie istniejącej infrastruktury do pobudzenia aktywności mieszkańców, ale też
stworzenia warunków rozwoju. Trzeba przede wszystkim prowadzić działania na rzecz
poprawy oferty wychowawczej i edukacyjnej tak, aby zatrzymać odpływ osób młodych i
najbardziej aktywnych, a przez to – mogących stanowić natururalnych liderów.
Do pilnych potrzeb zalicza się:






Poprawa warunków edukacyjnych i wychowawczych, co pozwoli na stworzenie
konkurencyjnych wobec większych ośrodków warunków rozwojowych dla młodych
rodzin,
Poprawa możliwości spędzania wolnego czasu, w tym poprzez tworzenie i
modernizację terenów rekreacji i wypoczynku,
Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców, w tym tworzenie warunków dla
rozwoju NGO.
Wspieranie w powrocie na rynek pracy osób bezrobotnych.
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ANALIZA POTENCJAŁÓW – SĘKOWA
1) Potencjał gospodarczy
Podobszar jest głównym centrum gminy również w sensie gospodarczym. Średnio na 10 tys.
mieszkańców w wieku produkcyjnym przypada tu ok. 1350 podmiotów gospodarki
narodowej, co jest jednym z najwyższych parametrów w gminie.
2) Potencjał lokalizacyjny
Podobszar położony jest w niewielkiej odległości od miasta Golice, z którym połączony jest
drogą wojewódzką. Zgodnie z danymi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej w miejscowości zarejestrowanych jest 75 podmiotów gospodarczych z różnych
branż - usługi budowlane, remontowe, transportowe, ale też turystyczne.
3) Potencjał lokalowy
W podobszarze rewitalizacji działają główne placówki publiczne – placówki edukacyjne,
szkoła, przedszkole. Istnieje zatem wystarczająca baza obiektowa, która może być
modernizowana i dostosowywana do nowych funkcji.

1.2 POGŁĘBIONA ANALIZA PODOBSZARU REWITALIZACJI I – Ropica Górna
Biorąc pod uwagę położenie przy drodze wojewódzkiej 977, Ropica Górna jest „następną po”
Sękowej miejscowością. Obszar rewitalizacji wyznaczono na terenie zabudowy mieszkalnej w
północnej części miejscowości, w odległości ok. 2,5 km od podobszaru rewitalizacji w
Sękowej. Taki rozkład podobszarów rewitalizacji oznacza, że problemy społeczne
mieszkańców Ropicy Górnej będą mogły być zmniejszane poprzez działania inwestycyjne w
podobszarze w Sękowej, tym bardziej, że grupa o największych problemach czyli dzieci i
młodzież korzysta już ze szkoły w Sękowej.

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY SĘKOWA NA LATA 2016 – 2022
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Rysunek 2. OBSZAR REWITALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI ROPICA GÓRNA

Pomimo stosunkowo bliskiego położenia, zdiagnozowane w Ropicy Górnej problemy mają
nieco inny charakter, choć przyczyny są podobne. W miejscowości stwierdzono szybki proces
starzenia się społeczności (wzrost udziału seniorów w populacji o ok. 4% w latach 2011 2015). Na problem nakłada się kumulacja problemów związanych z bezrobociem, a co za tym
idzie – z ubóstwem. Przyczyn należy upatrywać dwóch zjawiskach:




Stosunkowo niski poziom edukacji (szkoła podstawowa i gimnazjum w Sękowej),
który podobnie jak w Sękowej w dłuższej perspektywie prowadzi do trudności w
odnalezieniu się na rynku pracy,
Fakt, iż mieszkańcy Ropicy Górnej w stosunkowo niewielkim zakresie korzystają z
potencjału, jakim jest ruch turystyczny. W samej Ropicy nie ma atrakcyjnych
obiektów, mogących przyciąga turystów, co w znacznej mierze ogranicza możliwość
tworzenia miejsc pracy.
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY SĘKOWA NA LATA 2016 – 2022
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Słabości w obszarze rozwoju gospodarczego i brak wykorzystania potencjału turystycznego
potwierdza analiza przeprowadzona w Diagnozie Społecznej. Liczba podmiotów gospodarki
narodowej w miejscowości jest w zestawieniu z liczbą mieszkańców wyraźnie niższa niż
średnio w gminie i to pomimo dobrego połączenia drogowego i stosunkowo niewielkiej
odległości do miasta Gorlice.
Spośród podmiotów działających w branży okołoturystycznej, obecnie w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej figuruje jedynie zakład rzemieślniczy produkujący
pamiątki regionalne.
Zła sytuacja materialna mieszkańców prowadzi podbnie jak w przypadku Sękowej do
wyjazdów młodszych mieszkańców za pracą. I choć podobnie, jak w przypadku Sękowej, w
ostatnich latach liczba mieszkańców sołectwa wzrosła, widoczny jest postępujący proces
starzenia się społeczeństwa.
Słaba edukacja /
brak wykorzystania
potencjału
turystycznego

Proces starzenia się
społeczeństwa

Wyjazdy młodszych
mieszkańców w
poszukiwaniu pracy

Brak wystarczającej
liczby miejsc pracy

Bezrobocie /
ubóstwo

IDENTYFIKACJA POTRZEB REWITALIZACYJNYCH – ROPICA GÓRNA
Jak wynika z analizy, do głównych potrzeb rewitalizacyjnych należeć będzie kompleksowa
aktywizacja mieszkańców, przy czym logiczne będzie wykorzystanie potencjału w postaci
planowanego rozwoju turystycznego. będą przede wszystkim działania z zakresu pobudzenia
lokalnego rynku pracy.
ROPICA GÓRNA
Wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym w
strukturze wiekowej - 4%

Demografia
Bezrobocie
Edukacja / sytuacja

Liczba zasiłków z tytułu bezrobocia / 1000
mieszkańców - 37,5
przeciętny wynik sprawdzianu po 6 klasie - 57,8%

GMINA
Wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym w
strukturze wiekowej - 2,8%
Liczba zasiłków z tytułu bezrobocia / 1000
mieszkańców - 26,9
przeciętny wynik sprawdzianu po 6 klasie - 59%
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uczniów
Uczestnictwo w
życiu publicznym
Deficyty
gospodarcze

Frekwencja wyborcza -35,24%
Liczba podmiotów gospodarki narodowej / 10 tys.
os. w wieku produkcyjnym - 987

Frekwencja wyborcza -42,34%
Liczba podmiotów gospodarki narodowej / 10 tys.
os. w wieku produkcyjnym - 1130

Do pilnych potrzeb zalicza się:




Poprawa warunków powrotu na rynek pracy osób bezrobotnych,
Poprawa warunków rozwoju gospodarczego,
Poprawa warunków edukacyjnych dla dzieci z Ropicy Górnej, uczęszczających do
szkół w Sękowej.

ANALIZA POTENCJAŁÓW – ROPICA GÓRNA
1. Potencjał ludzki
Na etapie konsultacji społecznych wyłoniła się grupa mieszkańców, zgłaszających gotowość
do realizacji działań poprzez organizację przedsiębiorstwa społecznego, które miałoby
prowadzić działania wspomagające placówki szkolne i wychowawcze (gotowanie obiadów,
opieka nad dziećmi) oraz realizujące elementy oferty turystycznej.
2. Potencjał gospodarczy
Gmina od lat prowadzi działania na rzecz pobudzenia rozwoju turystycznego, co jest zgodne
z ogólnym kierunkiem rozwoju, przewidzianym dla regionu Ziemi Gorlickiej. W ostatnich
latach realizowano, a w następnych planuje się realizować inwestycje w obszarze Uzdrowiska
Wapienne, położonego na północny wschód od Ropicy Górnej. Pozwoli to na ściągnięcie na
miejsce turystów, a w konsekwencji – na rozwój gospodarczy.
3. Potencjał lokalizacyjny
Podobszar rewitalizacji położony jest w niewielkiej odległości od głównego centrum gminy, tj.
miejscowości Sękowa. Zlokalizowany jest ponadto przy drodze wojewódzkiej 977, co stanowi
dogodne połączenie komunikacyjne zarówno z Sękową, jak i położonym dalej na północ
miastem Gorlice.
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2. OPIS POWIĄZAŃ GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI GMINY
OBSZAR
SPOŁECZNY

GOSPODARCZY

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH NA LATA 2008 - 2014
1.1 Wzmocnienie aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych oraz podopiecznych GOPS,
1.3 Organizacja kursów, szkoleń podnoszących
kwalifikacje i samoocenę ,
1.4 Rozbudowa infrastruktury sportowej,
1.5 Organizacja zajęć dydaktycznych dodatkowo
rozwijających uzdolnienia dzieci i młodzieży
2.6 Zabezpieczenie pomocy opiekuńczej dla osób
starszych, chorych,
3.2 Realizacja programów przyczyniających się do
integrowania społeczności lokalnej,

STRATEGIA ROZWOJU GMINY SĘKOWA NA LATA 2014
- 2020
II.1.1 Poprawa warunków i jakości usług świadczonych
przez instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej
II.1.2 Poprawa warunków i jakości edukacji oraz sportu
II.1.3 Zagospodarowanie czasu wolnego
II.1.4 Poprawa bezpieczeństwa publicznego
III.1.3 Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa i tworzenie
dogodnych warunków życia mieszkańców
IV.1.1 Wzrost dostępności i jakości świadczenia usług
publicznych
IV.1.2 Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego

I.1.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
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3. OPIS WIZJI I CELÓW REWITALIZACJI

W wyniki realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji we wskazanych podobszarach poprawi
się oferta usług publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem usług edukacyjnych i
wychowawczych, co pozwoli na stworzenie lepszych warunków rozwoju rodzin i
pozyskiwania kwalifikacji zawodowych. Dzięki lepszym warunkom wychowawczym i ofercie
usług publicznych zmniejszy się skala wyjazdów z gminy, zwłaszcza osób młodych i
aktywnych, co pozwoli w dłuższej perspektywie na dalszy rozwój społeczny i gospodarczy.
Rewitalizacja będzie odnosić się do najważniejszych deficytów, opisanych w poprzednich
rozdziałach. Dotyczyć będzie następujących obszarów:
1. Edukacja
W naturalny sposób głównym miejscem poprawy ofertu usług publicznych będzie
miejscowość Sękowa, w tym obszar rewitalizacji. Wynika to z faktu, iż zgromadzone sa tu
najważniejsze obiekty infrastrukturalne, które mogą być poddane modernizacji.
Za priorytet uznano poprawę sytuacji edukacyjnej. Niewystarczający poziom szkół w Sękowej
jest praprzyczyną kolejnych deficytów, w tym związanych z brakiem odporniej aktywności na
rynku pracy, a co za tym idze – ubóstwa.
Stąd konieczne będą działania kompleksowe, tzn. polegające z jednej strony na
dostosowaniu budynku szkoły podstawowej do nowych funkcji, z drugiej na zakupie
odpowiedniego wyposażenia, a z trzeciej na stworzeniu oferty zajęć, która pozwoli w pełni
wykorzystać nowy potencjał obiektu.
2. Wsparcie osób wykluczonych
Niezależnie od działań nakierowanych na poprawę sytuacji w przyszłości, należy pamiętać, że
w gminie mieszka znaczna liczba osób borukających się z problemami społecznymi.
Dominującym są tu ubóstwo i bezrobocie, chociaż należy mieć świadomość, że obserwowany
proces starzenia się społeczności powodować będzie wzrost problemów zdrowotnych i
związanych z niepełnosprawnością. Stąd konieczne są działania zarówno aktywizacyjne,
skierowane do osób w wieku produkcyjnym, jak i działania uwzględniające potrzeby seniorów
i osób z deficytami zdrowotnymi.
3. Poprawa aktywności społecznej
Generalnym kierunkiem działania w relacjach władz i społeczności powinna być realizacja
zasady pomocniczości. Polega ona na możliwe szerokim delegowaniu kompetencji dla strony
społecznej. W tym celu potrzebne są silne i sprawne organizacje pozarządowe. W tym
kontekście istotnym zadaniem będzie stworzenie warunków dla rozwoju NGO.
Tak nakreślone kierunki pozwoliły wyznaczyć następujące cele:
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Cel główny: Wyprowadzenie obszaru rewitalizacji Gminy Sękowa ze stanu kryzysowego
poprzez całościową rewitalizację społeczną, uwzględniającą wykorzystanie potencjałów
ludzkich, gospodarczych i infrastrukturalnych.
Cel szczegółowy 1.
Poprawa warunków
edukacyjnych i
wychowawczych

Cel szczegółowy 2.
Wsparcie osób społecznie
wykluczonych, w tym
starszych i
niepełnosprawnych

Cel szczegółowy 3.
Wzrost aktywności
społecznej i gospodarczej
mieszkańców

Kierunek 1. Modernizacja i
rozbudowa obiektów edukacyjnych i
wychowawczych
Kierunek 2. Poprawa oferty
edukacyjnej, w tym zajęć
pozalekcyjnych i zajęć
przedszkolnych
Kierunek 3. Rozbudowa przestrzeni
sportowych i rekreacyjnych

Kierunek 1. Wsparcie osób
bezrobotnych w powrocie na rynek
pracy
Kierunek 2. Poprawa warunków
opieki nad osobami starszymi i
niepełnosprawnymi

Kierunek 1. Tworzenie bazy
lokalowej dla rozwoju aktywności
społecznej mieszkańców
Kierunek 2. Wsparcie tworzenia
instytucji ekonomii społecznej
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4. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH I SZACUNKOWE RAMY
FINANSOWE
4.1 LISTA PLANOWANYCH PODSTAWOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
REWITALIZACYJNYCH
Zadania przewidziane do realizacji muszą stanowić odpowiedź na zdiagnozowane wcześniej
deficyty. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014 - 2020, podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne to właśnie te przedsięwzięcia, bez
których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i wyjście ze stanu
kryzysowego nie będzie możliwe. Co więcej, zgodnie z Wytycznymi, Gminny Program
Rewitalizacji powinien mieć charakter komplementarny, w rozumieniu:
Przestrzennym, co oznacza zaplanowanie działań oddziałujących na cały obszar
deficytowy, ale też integrowanie ich z działaniami poza obszarem rewitalizacji, a
wpływającymi na poprawę sytuacji w obszarze rewitalizacji.
Problemowym, co oznacza konieczność uwzględnienia spójnych ze sobą działań we
wszystkich głównych obszarach problemowych (deficyty społeczne, gospodarcze,
środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne).
Proceduralno-instytucjonalnym, co oznacza takie planowanie działań, aby różne
instytucje mogły ze sobą efektywnie współdziałać.
Komplementarności międzyokresowej, co oznacza zachowanie ciągłości z działaniami
podejmowanymi w poprzedniej perspektywie finansowej, tj. w latach 2007 - 2013.
Komplementarności źródeł finansowania, co oznacza umiejętność łączenia różnych
źródeł zewnętrznych (EFRR, EFS, FS) ze środkami publicznymi krajowymi i środkami
prywatnymi.
Przedstawione niżej działania w ramach Planowanych Podstawowych Przedsięwzięć
Rewitalizacyjnych odpowiadają opisanym wyżej wymogom. Łącznie tworzą spójną całość i
angażując poszczególne grupy interesariuszy, bezpośrednio lub pośrednio wpływają na
poprawę sytuacji w poszczególnych, wymienionych w art. 9 Ustawy z dn. 9 października o
rewitalizacji, obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru społecznego.
Kolejność projektów ustalono biorąc pod uwagę 4 zasadnicze czynniki:





Logikę rewitalizacji, tj. fakt, iż najpierw konieczne jest stworzenie warunków
przestrzennych (lokalowych, terytorialnych, infrastrukturalnych), a w dalszej
kolejności następuje realizacja projektów, które pozwolą na efektywne wykorzystanie
powstałej infrastruktury (projekty miękkie);
Poziom deficytu, zgodnie z założeniem, że najpierw powinny być rozwiązywane
problemy o największym nasileniu,
Skalę działania, tj. uwzględnienie w hierarchii najpierw projektów dużych, a w dalszej
kolejności projektów mniejszych, których zakres będzie mógł być w przyszłości
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modyfikowany i dostosowywany do faktycznej sytuacji powstałej po zrealizowaniu
projektów dużych.
Konieczność równomiernego pod względem terytorialnym (we wszystkich
podobszarach rewitalizacji lub ich sąsiedztwie) rozmieszczenia działań.

PROJEKT 1
Podmiot
odpowiedzialny
Zakres rzeczowy
projektu wraz z
opisem, w jaki
sposób działania
zaplanowane w
projekcie
przyczynią się do
realizacji
celów
Programu

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W SĘKOWEJ
Gmina Sękowa – Centrum Usług Oświatowych
Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu
Szkół w Sękowej. Planowane zadanie pozwoli na powiększenie części
dydaktycznej obiektu o 4 sale lekcyjne oraz połączenie dwóch
oddzielnych budynków, co zwiększy komfort i poprawi znacznie warunki
nauczania dla dzieci i nauczycieli, a także pozwoli na dostosowanie do
planowanych zmian w organizacji systemu edukacji (likwidacja
gimnazjum, wprowadzenie ośmioletniej szkoły podstawowej).
Zwiększenie powierzchni przeznaczonej na cele edukacyjne pozwoli na
rozszerzenie oferty edukacyjnej. W rozbudowanym obiekcie dzięki
pracom budowlanym i zakupowi nowego wyposażenie powstaną:
 laboratoria, dostosowane do nauki przedmiotów przyrodniczych,
 sale komputerowe,
 pomieszczenie biblioteki,
 świetlica dla uczniów,
 sala kameralna, dostosowana do potrzeb organizacji wydarzeń
kulturalnych,
Stworzenie zaplecza lokalowego pozwoli na realizację projektów
miękkich, polegających na organizacji zadań pozalekcyjnych, a zatem
jest spójne z projektem 8. Łącznie przyczynią się one do realacji celu
polegającego na poprawie warunków edukacyjnych, a przez to –
poprawie wyników edukacyjnych młodzieży w obszarze rewitalizacji i
całej gminie.
REALIZOWANY CEL:

Cel szczegółowy 1. Poprawa warunków edukacyjnych i wychowawczych
Kierunek 1. Modernizacja i rozbudowa obiektów edukacyjnych i
wychowawczych
Lokalizacja
Zespół Szkół w Sękowej - działki nr 2388, 2389, 2398/2, 2387/1 obw.
ewid. Sękowa
Szacowana
Szacowana wartość: 1 500 000 zł
wartość
z źródło finansowania: EFRR, EFS, krajowe środki publiczne
podaniem źródeł
finansowania
(krajowe środki
publiczne, EFRR,
EFS, FS, środki
prywatne, środki
z innych źródeł)
Prognozowane
Rezultat: Poprawa warunków edukacyjnych.
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rezultaty wraz ze Sposób oceny: Protokoły odbioru robót
sposobem
ich
oceny
w
odniesieniu
do
celów
rewitalizacji

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W
SĘKOWEJ I ROPICY GÓRNEJ WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO NOWYCH
FUNKCJI

PROJEKT 2
Podmiot
odpowiedzialny
Zakres rzeczowy
projektu wraz z
opisem, w jaki
sposób działania
zaplanowane w
projekcie
przyczynią się do
realizacji
celów
Programu

Gmina Sękowa – Centrum Usług Oświatowych
W części inwestycyjnej działanie polegać będzie na:
 Rozbudowie i przebudowie budynku przedszkola w Sękowej,
zlokalizowanego na działkach nr 2399/1, 2543/15, 2398/2.
 Zagospodarowaniu przestrzeni wraz z poprawą bezpieczeństwa i
estetyki w przedszkolu w Ropicy Górnej.
Projekt pozwoli zatem na na zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych, a
więc na stworzenie bardziej kompleksowej oferty edukacyjnowychowawczej. W rezultacie, w dłuższej perspektywie obserwowana
będzie poprawa wyników edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszaru
rewitalizacji.
W wyniku działania w placówce w:




Sękowej planuje się:
o Modernizację i rozbudowę sal dydaktycznych,
o Modernizację i rozbudowę zaplecza (sale, szatnie,
łazienki, kuchnia, jadalnia).
Ropicy Górnej planuje się:
o Zagospodarowanie podwórka – modernizacja placu
zabaw, poprzez zakup i lokalizację nowych urządzeń
zabawowych i rekreacyjnych,
o Estetyzację elewacji,
o Poprawę bezpieczeństwa poprzez wymianę siatki
ogrodzeniowej.

Realizacja zadań inwestycyjnych da możliwość możliwość realizacji
działań miękkich, opisanych w projekcie 10.

Lokalizacja
Szacowana

REALIZOWANY CEL:
Cel szczegółowy 1. Poprawa warunków edukacyjnych i wychowawczych
Kierunek 1. Modernizacja i rozbudowa obiektów edukacyjnych i
wychowawczych
Budynek przedszkola w Sękowej na działkach nr 2399/1, 2543/15,
2398/2
Szacowana wartość: 1 500 000 zł
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wartość
z źródło finansowania: EFRR, EFS, krajowe środki publiczne
podaniem źródeł
finansowania
(krajowe środki
publiczne, EFRR,
EFS, FS, środki
prywatne, środki
z innych źródeł)
Prognozowane
Rezultat: Poprawa warunków opieki przedszkolnej.
rezultaty wraz ze Sposób oceny: Protokoły odbioru robót
sposobem
ich
oceny
w
odniesieniu
do
celów
rewitalizacji

PROJEKT 3

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W
SĘKOWEJ WRAZ Z POPRAWĄ ESTETYKI OBIEKTU I POPRAWĄ
DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ

Podmiot
Gmina Sękowa
odpowiedzialny
Zakres rzeczowy Na zadanie złożą się 2 podstawowe elementy:
projektu wraz z
 Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Sękowa – w
opisem, w jaki
obiekcie
zostaną
wydzielone
dodatkowe
powierzchnie,
sposób działania
dostosowane do potrzeb działalności organizacji pozarządowych i
zaplanowane w
społecznych. Planuje się stworzenie sali spotkań i narad dla NGO
projekcie
oraz grup nieformalnych. Powstała przestrzeń zostanie
przyczynią się do
wyposażona w sprzęt komputerowy i prezentacyjny. Działanie
realizacji
celów
będzie wpływało na możliwość wzrostu aktywności społecznej, w
Programu
tym na możliwość powstawania nowych organizacji społecznych.
 Estetyzacja istniejącej części budynku – planuje się
przeprowadzenie prac polegjących na odnowie fasady budynku.
W ramach zadania konieczna będzie poprawa dostępności
komunikacyjnej obiektu i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pieszych
poprzez rozdzielenie ruchu drogowego i ruchu pieszych (budowa
chodnika). Jest to tym ważniejsze, że z powstałej w budynku Urzędu
Gminy powierzchni korzystać będą również osoby starsze. Równocześnie
część zadania dot. poprawy układu komunikacyjnego pozytywnie
wpłynie na dostępność do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, w której
również realizowane są zadania publiczne.
REALIZOWANY CEL:
Cel szczegółowy 3. Wzrost aktywności społecznej i gospodarczej
mieszkańców
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Kierunek 1. Tworzenie
społecznej mieszkańców

bazy

lokalowej dla rozwoju aktywności

Lokalizacja

Sękowa 2543/4, 2543/8
Sękowa działki nr 3791/23, 2543/4, 2543/8, 2398/1, 2399/1, 2399/2,
2400/9
Szacowana
Szacowana wartość: 1 100 000 zł
wartość
z źródło finansowania: EFRR, krajowe środki publiczne
podaniem źródeł
finansowania
(krajowe środki
publiczne, EFRR,
EFS, FS, środki
prywatne, środki
z innych źródeł)
Prognozowane
Rezultat: Poprawa warunków rozwoju organizacji pozarządowych
rezultaty wraz ze Sposób oceny: Protokoły odbioru robót
sposobem
ich
oceny
w
odniesieniu
do
celów
rewitalizacji
UTWORZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY DO LAT 18 W MIEJSCOWOŚCI SIARY I SĘKOWA

PROJEKT 4
Podmiot
odpowiedzialny
Zakres rzeczowy
projektu wraz z
opisem, w jaki
sposób działania
zaplanowane w
projekcie
przyczynią się do
realizacji
celów
Programu

Gmina Sękowa
Projekt polegać będzie na organizacji placówek wsparcia dziennego w
miejscowościach Siary i Sękowa. Obiekt w miejscowości Siary znajdować
się będzie poza obszarem rewitalizacji, jednak w związku z kształtem
podobszaru rewitalizacji w miejscowości Sękowa (położenie przy granicy
z miejscowością Siary), będzie skutecznie zmniejszać deficyty społeczne
w samym podobszarze.
Placówki realizowały będą zajęcia wychowawcze, edukacyjne oraz
działania usamodzielniające – w tym przypadku zasadniczym elementem
działań będzie promowanie idei wolontariatu i pracy społecznej. W
ramach edukacji będą prowadzone zajęcia w zakresie pomocy w
odrabianiu lekcji, a także działania przygotowujące młodzież do
aktywności zawodowej. Placówki będą również oferowały wsparcie dla
otoczenia dzieci i młodzieży czyli dla rodziców i rodzeństwa.
REALIZOWANY CEL:

Lokalizacja
Szacowana

Cel szczegółowy 1. Poprawa warunków edukacyjnych i wychowawczych
Kierunek 1. Modernizacja i rozbudowa obiektów edukacyjnych i
wychowawczych
Sękowa, Siary
Szacowana wartość: 500 000 zł
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wartość
z
podaniem źródeł
finansowania
(krajowe środki
publiczne, EFRR,
EFS, FS, środki
prywatne, środki
z innych źródeł)
Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem
ich
oceny
w
odniesieniu
do
celów
rewitalizacji

źródło finansowania:
działania inwestycyjne: EFRR, EFS, krajowe środki publiczne

PROJEKT 5
Podmiot
odpowiedzialny
Zakres rzeczowy
projektu wraz z
opisem, w jaki
sposób działania
zaplanowane w
projekcie
przyczynią się do
realizacji
celów
Programu

ROZBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W OBRĘBIE SZKOŁY W SĘKOWEJ

Rezultat: Rozwój oferty wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, poprawa
warunków edukacyjnych.
Sposób oceny: Sprawozdanie z działalności GOPS

Gmina Sękowa
Działanie funkcjonalnie będzie połączone z projektem 1, polegającym na
rozbudowie i modernizacji placówki szkolnej. Planuje się rozbudowę
boiska wraz z uzupełnieniem terenu w elementy rekreacyjne, tj.
siłownię na świeżym powietrzu i elementy małej architektury (ławki,
ławostoły, kosze na śmieci itp.).
Tak zaplanowana przestrzeń pozwoli nie tylko na zwiększenie oferty
zajęć WF w placówce i zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży, ale
również na stworzenie oferty czasu wolnego dla mieszkańców obszaru
rewitalizacji (również mieszkańców starszych, niepełnosprawnych).

REALIZOWANY CEL:
Cel szczegółowy 1. Poprawa warunków edukacyjnych i wychowawczych
Kierunek 1. Modernizacja i rozbudowa obiektów edukacyjnych i
wychowawczych
Kierunek 3. Rozbudowa przestrzeni sportowych i rekreacyjnych
Lokalizacja
Sękowa 3791/23
Szacowana
Szacowana wartość: 200 000 zł
wartość
z źródło finansowania: EFRR, krajowe środki publiczne
podaniem źródeł
finansowania
(krajowe środki
publiczne, EFRR,
EFS, FS, środki
prywatne, środki
z innych źródeł)
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Prognozowane
Rezultat: Poprawa warunków rekreacji i sktywnego spędzania wolnego
rezultaty wraz ze czasu, poprawa warunków edukacyjnych
sposobem
ich Sposób oceny: Protokoły odbioru robót
oceny
w
odniesieniu
do
celów
rewitalizacji
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W SĘKOWEJ

PROJEKT 6
Podmiot
odpowiedzialny
Zakres rzeczowy
projektu wraz z
opisem, w jaki
sposób działania
zaplanowane w
projekcie
przyczynią się do
realizacji
celów
Programu

Gmina Sękowa - Dom Pomocy Społecznej w Sękowej
W ramach zadania planuje się rozbudowę istniejącego Domu Pomocy
Społecznej oraz stworzenie w nim miejsc dziennego pobytu dla osób w
podeszłym wieku wymagających opieki. W czasie takiego pobytu
seniorom zapewniony będzie ciepły posiłek, zajęcia usprawniające,
terapeutyczne, rehabilitacyjne oraz opieka wykwalifikowanej kadry.
DPS funkcjonuje od 23 lat, jest placówką przeznaczoną dla osób w
podeszłym wieku przede wszystkim z terenu gminy Sękowa. Dysponuje
10 miejscami, jednak potrzeby w tym zakresie stale rosną, obecnie w
placówce przebywa 12 osób.
Realizacja projektu znajduje potwierdzenie w analizie demograficznej
będącej częścią diagnozy obszarów zdegradowanych. Opracowanie
wskazuje na postępujący proces starzenia się społeczeństwa.
Następstwem tego procesu jest konieczność zapewnienia opieki osobom
w podeszłym wieku, niesamodzielnym.
REALIZOWANY CEL:
Cel 2. Wsparcie osób społecznie wykluczonych, w tym starszych i
niepełnosprawnych
Kierunek 2. Poprawa warunków opieki nad osobami starszymi i
niepełnosprawnymi

Lokalizacja
Szacowana
wartość
z
podaniem źródeł
finansowania
(krajowe środki
publiczne, EFRR,
EFS, FS, środki
prywatne, środki
z innych źródeł)
Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem
ich
oceny
w
odniesieniu
do

Sękowa 12, 38-307 Sękowa
Szacowana wartość: 800 000 zł
źródło finansowania: EFRR, EFS, krajowe środki publiczne

Rezultat: Poprawa warunków opieki nad osobami starszymi i
niepełnosprawnymi
Sposób oceny: Protokoły odbioru robót
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celów
rewitalizacji
PROJEKT 7
Podmiot
odpowiedzialny
Zakres rzeczowy
projektu wraz z
opisem, w jaki
sposób działania
zaplanowane w
projekcie
przyczynią się do
realizacji
celów
Programu

UTWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO
Gmina Sękowa, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji
wsi Ropica Górna "Razem Silni"
Projekt będzie polegał na stworzeniu przedsiębiorstwa społecznego, co
pozwoli na ukierunkowanie dużego potencjału aktywności społecznej
(częste spotkania grup nieformalnych, organizacja wspólnych zajęć), a
także na aktywizację społeczną i zawodową kolejnych osób. Spółdzielnia
socjalna osób prawnych, powołana zostanie przez Gminę Sękowa i
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji wsi Ropica Górna "Razem
Silni". Powstałe przedsiębiorstwo będzie realizowało zadania publiczne,
a także zadania wynikające z planowanego rozwoju turystycznego tj. :
 gotowanie obiadów do szkół przedszkoli z terenu Gminy Sękowa,
opieka nad osobami starszymi (zakupy, obiady, sprzątanie,
opieka nad dziećmi przedszkolnymi w godzinach pracy
rodziców).
 prowadzenie sklepiku z małą gastronomia i pamiątkami
związanymi z kultura łemkowską, sprzedaż biletów do
Magurskiego Parku Narodowego w tzw. Rejonie oraz
prowadzenie punktu gastromicznego w Domu Uzdrowiskowym w
Wapiennem.
W tym sensie działania rewitalizacyjne będą prowadzone z
wykorzystaniem potencjałów zarówno w samych podobszarach i ich
bezpośrednim otoczeniu, ale też z wykorzystaniem dalszych potencjałów
– w tym przypadku Uzdrowiska Wapienne.
REALIZOWANY CEL:

Cel 2. Wsparcie osób społecznie wykluczonych, w tym starszych i
niepełnosprawnych
Kierunek 1. Wsparcie osób bezrobotnych w powrocie na rynek pracy
Cel szczegółowy 3. Wzrost aktywności społecznej i gospodarczej
mieszkańców
Kierunek 2. Wsparcie tworzenia instytucji ekonomii społecznej
Lokalizacja
Sękowa, Ropica Górna
Szacowana
Szacowana wartość: 200 000 zł
wartość
z źródło finansowania: EFRR, EFS, krajowe środki publiczne
podaniem źródeł
finansowania
(krajowe środki
publiczne, EFRR,
EFS, FS, środki
prywatne, środki
z innych źródeł)
Prognozowane
Rezultat: Zmniejszenie zapotrzebowania na pomoc społeczną
rezultaty wraz ze wynikającą z bezrobocia
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sposobem
oceny
odniesieniu
celów
rewitalizacji

ich Sposób oceny: Sprawozdanie z działalności GOPS
w
do

STWORZENIE OFERTY ZAJĘĆ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROJEKT 8
Podmiot
odpowiedzialny
Zakres rzeczowy
projektu wraz z
opisem, w jaki
sposób działania
zaplanowane w
projekcie
przyczynią się do
realizacji
celów
Programu

POZALEKCYJNYCH

DLA

UCZNIÓW

Szkoła Podstawowa w Sękowej
W ramach projektu zostanie stworzona szeroka oferta nowoczesnych
zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej w
Sękowej. Projekt będzie dążył zatem do praktycznego wykorzystania
infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu 1. Zorganizowane
zostaną zajęcia m.in.:





Nauki języków obcych z wykorzystaniem nowoczesnych technik
pamięciowych,
Nauki programowania komputerowego i tworzenia grafiki
komputerowej,
Pogłębiania wiedzy matematycznej i technicznej,
Edukacji ekologicznej.

Dokładny zakres tematyczny zajęć zostanie dostosowany do bieżących
potrzeb, na etapie przygotowań do realizacji projektu.
REALIZOWANY CEL:
Cel szczegółowy 1. Poprawa warunków edukacyjnych i wychowawczych
Kierunek 2. Poprawa oferty edukacyjnej, w tym zajęć pozalekcyjnych i
zajęć przedszkolnych
Szacowana
wartość
z
podaniem źródeł
finansowania
(krajowe środki
publiczne, EFRR,
EFS, FS, środki
prywatne, środki
z innych źródeł)
Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem
ich
oceny
w
odniesieniu
do
celów
rewitalizacji

Szacowany koszt: 500 000 zł
Źródło finansowania: krajowe środki publiczne, EFS

Rezultat: Poprawa warunków edukacyjnych
Sposób oceny: Liczba uczniów, którzy wzięli udział w zajęciach
dodatkowych
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PROJEKT 9
Podmiot
odpowiedzialny
Zakres rzeczowy
projektu wraz z
opisem, w jaki
sposób działania
zaplanowane w
projekcie
przyczynią się do
realizacji
celów
Programu

WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH W POWROCIE NA RYNEK PRACY
GOPS w Sękowej
W ramach projektu zostanie stworzona kompleksowa oferta wsparcia w
powrocie na rynek pracy dla osób bezrobotnych. Planuje się
zagwarantować 25% miejsc w projekcie mieszkańcom obszaru
rewitalizacji.
W ramach projektu zostaną uwzględnione następujące typy działań:
 pomoc w organizacji stażu, wolontariatu lub praktyk,
 zatrudnienie
wspierane,
wspomagane,
usługi
trenera
zatrudnienia wspieranego oraz inne usługi ułatwiające adaptację
pracownika w środowisku pracy
 poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;
 trening kompetencji i umiejętności społecznych;
 poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
 kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę
kwalifikacji;
 inne narzędzia, metody służące aktywizacji społecznej i
zawodowej, wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb osób
obejmowanych wsparciem (w tym o charakterze zdrowotnym).
REALIZOWANY CEL:
Cel 2. Wsparcie osób społecznie wykluczonych, w tym starszych i
niepełnosprawnych
Kierunek 1. Wsparcie osób bezrobotnych w powrocie na rynek pracy
Cel szczegółowy 3. Wzrost aktywności społecznej i gospodarczej
mieszkańców
Kierunek 2. Wsparcie tworzenia instytucji ekonomii społecznej
Gmina Sękowa, zwłaszcza obszar rewitalizacji

Lokalizacja
Szacowana
wartość
z
podaniem źródeł
finansowania
(krajowe środki
publiczne, EFRR,
EFS, FS, środki
prywatne, środki
z innych źródeł)
Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem
ich
oceny
w
odniesieniu
do
celów
rewitalizacji

Szacowany koszt: 500 000 zł
Źródło finansowania: krajowe środki publiczne, EFS

Rezultat: Zmniejszenie zapotrzebowania na
wynikającą z bezrobocia
Sposób oceny: Sprawozdanie z działalności GOPS

pomoc
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PROJEKT 10
Podmiot
odpowiedzialny
Zakres rzeczowy
projektu wraz z
opisem, w jaki
sposób działania
zaplanowane w
projekcie
przyczynią się do
realizacji
celów
Programu

ROZWÓJ OFERTY ZAJĘCIOWEJ W PLACÓWKACH PRZEDSZKOLNYCH
Gmina Sękowa
Projekt będzie miał na celu całościową poprawę oferty w ramach
wychowania przedszkolnego, a także wsparcie młodych rodziców w
powrocie na rynek pracy lub w zwiększeniu aktywności zawodowej.
Dotyczył będzie placówek przedszkolnych w Sękowej oraz Ropicy
Górnej.
Działanie będzie zatem spójne z projektem 2 i pozwoli wykorzystać
infrastrukturę powstałą w wyniku jego realizacji.
Na zakres projektu złożą się:





Zakup zabawek, wyposażenia, sprzętu rekreacyjnego,
Zakup interaktywnego sprzętu, stanowiącego wsparcie dla nauki
języków obcych, organizacji zajęć z muzyki i rytmiki, organizacji
dziecięcych
zajęć
i
przedstawień
teatralnych,
zajęć
przyrodniczych i innych.
Organizacja zajęć dodatkowych, w tym wyjazdów rekreacyjnych
i edukacyjnych dla dzieci.

Realizowany cel:
Cel szczegółowy 1. Poprawa warunków edukacyjnych i wychowawczych
Lokalizacja

Przedszkola w Sękowej i Ropicy Górnej

Szacowana
wartość
z
podaniem źródeł
finansowania
Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem
ich
oceny
w
odniesieniu
do
celów
rewitalizacji

Szacowany koszt: 300 000 zł
Źródło finansowania: krajowe środki publiczne, EFS
Rezultat: Poprawa warunków wychowania przedszkolnego
Sposób oceny: faktury zakupu sprzętu, sprawozdania placówek, dot.
liczby dzieci uczestniczących w zajęciach, wyjazdach itd.

4.2 RAMOWY PLAN FINANSOWY
Poniżej przedstawiono zestawienie projektów z podziałem na podmioty odpowiedzialne za
realizację. Największym inwestorem jest Gmina Sękowa. Łącznie Gmina i powiązane z nią
podmioty zamierzają zrealizować projekty na kwotę 6,9 mln zł, przy czym część projektów
realizowana będzie ze wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego. Przewidziano
również działanie organizacji pozarządowej na kwotę 200 tys. złotych.
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LP.

PROJEKT

PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY

KOSZT ZADANIA
[zł]

PODMIOTY GMINNE
projekt 1

projekt 2

projekt 3

projekt 4
projekt 5

projekt 6
projekt 8
projekt 9
projekt 10

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU
SZKÓŁ W SĘKOWEJ
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW
PRZEDSZKOLNYCH W SĘKOWEJ I ROPICY GÓRNEJ
WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO NOWYCH FUNKCJI
ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU
URZĘDU GMINY W SĘKOWEJ WRAZ Z POPRAWĄ
ESTETYKI OBIEKTU I POPRAWĄ DOSTĘPNOŚCI
KOMUNIKACYJNEJ
UTWORZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO LAT 18 W
MIEJSCOWOŚCI SIARY I SĘKOWA
ROZBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W OBRĘBIE
SZKOŁY W SĘKOWEJ
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU
POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘKOWEJ
STWORZENIE OFERTY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH W POWROCIE
NA RYNEK PRACY
ROZWÓJ OFERTY ZAJĘCIOWEJ W PLACÓWKACH
PRZEDSZKOLNYCH

Gmina Sękowa –
Centrum Usług
Oświatowych
Gmina Sękowa –
Centrum Usług
Oświatowych

1 500 000

Gmina Sękowa

1 100 000

Gmina Sękowa

500 000

Gmina Sękowa
Gmina Sękowa - Dom
Pomocy Społecznej w
Sękowej
Szkoła Podstawowa w
Sękowej

200 000

GOPS w Sękowej

500 000

Gmina Sękowa

300 000

ŁĄCZNIE

projekt 7

1 500 000

800 000
500 000

6 900 000
PODMIOTY SPOŁECZNE
Gmina Sękowa,
Stowarzyszenie na
rzecz rozwoju i
promocji wsi Ropica
UTWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO Górna "Razem Silni"

ŁĄCZNIE

200 000
200 000

4.3 POZOSTAŁE DOPUSZCZALNE PROJEKTY REWITALIZACYJNE
W dokumencie przedstawiono wszystkie projekty rewitalizacyjne, dla których była możliwość
określenia zakresu, szacunkowej kwoty i sposobu realizacji. Należy jednak pamiętać, że
program docelowo ma obowiązywać przez okres 6 lat. Przedstawiona lista działań nie ma
zatem charakteru zamkniętego. Planuje się w następnych latach prowadzenie działań o
zbieżnych celach.
O ile podmioty publiczne najczęściej są w stanie zaplanować swoje najważniejsze działania
inwestycyjne z kilkuletnim wyprzedzeniem, o tyle podmioty prywatne czy organizacje
pozarządowe działają w związku z konkretną sytuacją, np. nagłym przypływem środków
finansowych.
Wójt Gminy nie tylko przyjmuje możliwość włączenia się nowych podmiotów w proces
rewitalizacji, ale wręcz powinien działać na rzecz pozyskania takich podmiotów. Stąd
konieczność przedstawienia ogólnej charakterystyki działań, które pomimo tego, że nie
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zostały jednoznacznie zdefiniowane w programie, będą uznawane za działania (projekty)
rewitalizacyjne.
Głównym założeniem jest to, że projekt musi pozostawać w zgodzie z wyznaczonymi celami i
kierunkami działań, a także musi być dedykowany przede wszystkim mieszkańcom obszaru
rewitalizacji. W następnych latach w skład działań rewitalizacyjnych, będzie się zaliczać w
gminie Sękowa m.in.:









Działania z zakresu rozbudowy i modernizacji obiektów i infrastruktury publicznej o
charakterze edukacyjnym, wychowawczym i rekreacyjnym,
Działania miękkie zmierzające do zapewnienia lepszej oferty edukacyjnej, w tym zajęć
pozalekcyjnych,
Działania miękkie zmierzające do zapewnienia lepszej oferty wychowawczej, w tym
zajęć przedszkolnych dla dzieci,
Działania nakierowane na zwiększenie możliwości powrotu na rynek pracy osób
bezrobotnych, a także działania zmierzające do wzrostu kwalifikacji zawodowych
mieszkańców,
Działania inwestycyjne i miękkiem poprawiające możliwość integracji społecznej osób
starszych i niepełnosprawnych,
Działania, których celem będzie zapewnienie miejsc rozwoju aktywności społecznej i
obywatelskiej,
Działania zmierzające do wzrostu aktywności gospodarczej mieszkańców.
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5. MECHANIZMY INTEGROWANIA DZIAŁAŃ
W GPR przyjęto model polegający na:
1. Integrowaniu działań już zrealizowanych z działaniami zaplanowanymi na przyszłość.
Stąd uwzględnione w GPR projekty po części stanowią logiczną kontynuację działań
realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej UE, tj. w latach 2007 - 2013
(komplementarność międzyokresowa).
WCZEŚNIEJSZE PROJEKTY

PLANOWANE DZIAŁANIA W GPR

Projekt realizowany był w latach 2011 – 2012, przy
czym dotyczył rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej
Wzmocnienie publicznej infrastruktury i uzdrowiskowej w Wapiennem. Rezultatem był
uzdrowiskowej w celu podniesienia
wzrost liczby turystów odwiedzających gminę. W
atrakcyjności turystycznej i
Gminnym Programie Rewitalizacji przewidziano
uzdrowiskowej Gminy Sękowa
stworzenie podmiotu ekonomii społecznej,
wykorzystującego napływ turystów dla aktywizacji
mieszkańców i zmniejszania bezrobocia (projekt 7).
W ramach zadania w 2015 roku zbudowano 2 place
Polepszenie warunków
zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w
funkcjonowania istniejących
Męcinie Wielkiej i w Siarach. Obecnie przewidziane
oddziałów przedszkolnych na terenie
działania (projekt 2) będą zmierzały do poprawy
gminy Sękowa
zaopatrzenia pozostałych placówek przedszkolnych,
zlokalizowanych w podobszarach rewitalizacji.
Projekt realizowany był w latach 2008 – 2015 przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sękowej.
Nakierowany był na aktywizację na rynku pracy
Aktywność zawodowa młodych szansą najmłodszych mieszkańców. Prowadzony był m.in.
na lepszą przyszłość
poprzez organizację szkoleń i kursów zawodowych
dla osób bezrobotnych. W GPR przewidziano
działania o podobnym charakterze, a realizowane w
ramach projektu 9.
2. Integrowaniu działań poszczególnych interesariuszy, tj. Gminy, mieszkańców, organizacji
pozarządowych, przedsiębiorców.
PODMIOT PUBLICZNY

PODMIOT PRYWATNY

Gmina Sękowa

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji
wsi Ropica Górna "Razem Silni"
PROJEKT 7
Gmina Sękowa wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju i promocji wsi Ropica Górna
"Razem Silni" powoła do życia spółdzielnię socjalną osób prawnych. Spółdzielnia będzie
realizować zadania o charakterze społecznym
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3. Integrowaniu działań inwestycyjnych z projektami o charakterze miękkim,
PROJEKT INWESTYCYJNY
PROJEKT MIĘKKI
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STWORZENIE
OFERTY
ZAJĘĆ
ZESPOŁU SZKÓŁ W SĘKOWEJ
POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW ROZWÓJ
OFERTY
ZAJĘCIOWEJ
W
PRZEDSZKOLNYCH W SĘKOWEJ I ROPICY PLACÓWKACH PRZEDSZKOLNYCH
GÓRNEJ WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO
NOWYCH FUNKCJI
4. Integrowaniu różnych funkcji w ramach tych samych działań,
5. Integrowaniu działań w różnych częściach gminy (komplementarność przestrzenna).
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Bezrobocie

Edukacja /
sytuacja uczniów
Poziom kapitału
społecznego
Deficyty
przestrzenne i
terytorialne

Edukacja /
sytuacja uczniów
Uczestnictwo w
życiu publicznym
Deficyty
gospodarcze

+

Demografia

Bezrobocie

+
+
+
+

+

Ubóstwo

+
+

+

+
+

+
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+
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ROZWÓJ OFERTY ZAJĘCIOWEJ W
PLACÓWKACH PRZEDSZKOLNYCH

WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH W
POWROCIE NA RYNEK PRACY

STWORZENIE OFERTY ZAJĘĆ
POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKOŁY
PODSTAWOWEJ

UTWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA
SPOŁECZNEGO

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘKOWEJ

ROZBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W
OBRĘBIE SZKOŁY W SĘKOWEJ

UTWORZENIE PLACÓWKI WSPARCIA
DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO
LAT 18 W MIEJSCOWOŚCI SIARY I
SĘKOWA

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA
BUDYNKU URZĘDU GMINY W SĘKOWEJ
WRAZ Z POPRAWĄ ESTETYKI OBIEKTU I
POPRAWĄ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW
PRZEDSZKOLNYCH W SĘKOWEJ I ROPICY
GÓRNEJ WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO
NOWYCH FUNKCJI

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
ZESPOŁU SZKÓŁ W SĘKOWEJ
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SĘKOWA

+
+
+

+
+

ROPICA GÓRNA

+
+

32

6. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
6.1 OPIS STRUKTURY ZARZĄDZANIA
Ze względu na odpowiednią wiedzę i kompetencje, głównym ośrodkiem zarządzania
realizacją GPR będzie Urząd Gminy w Sękowej. Poszczególne zadania będą wykonywane z
wykorzystaniem istniejącej struktury Urzędu. Na poszczególnych etapach, zarówno na etapie
realizacji inwestycji, jak i realizacji projektów "miękkich", zaangażowani będą pracownicy
jednostek organizacyjnych Gminy, tj. GOPS w Sękowej, Szkoły Podstawowej w Sękowej i
placówek przedszkolnych .
JEDNOSTKA

ZADANIA
ZARZĄDZANIE PO STRONIE GMINY
Wójt Gminy
Nadzór nad całością działań
Referat Budownictwa, Mienia Komunalnego, Działania związane z pozyskiwaniem środków
Zamówień Publicznych i Ochrony
zewnętrznych i planowaniem inwestycji.
Środowiska
Radca Prawny
Obsługa prawna poszczególnych etapów
realizacji, w tym podpisywanie umów z
wykonawcami zadań inwestycyjnych i
nieinwestycyjnych.
Referat Finansowy
Obsługa finansowa poszczególnych działań, w
tym przygotowywanie koniecznych zmian w
Budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Uczestniczenie w działaniach planistycznych
Kierownik
oraz w realizacji zadań inwestycyjnych oraz
bieżące zarządzanie powstałą infrastrukturą, w
Kierownicy pozostałych jednostek
tym poprzez współrealizację projektów
organizacyjnych
"miękkich".
Zarządzanie projektem realizowane będzie w ramach zadań poszczególnych pracowników
Urzędu Gminy w Sękowej oraz jednostek organizacyjnych, przy czym zakłada się możliwość
przyznania dodatków specjalnych do wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych
zadań, co wynika z postanowień Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych.
Ważne! W skład zadań pracowników Urzędu, zwłaszcza odpowiedzialnych za część
planistyczną będzie określanie dokładnego zakresu i kosztów poszczególnych projektów.
Zgodnie z postanowieniami art. 21 Ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, w
momencie ustalenia szczegółów zadań własnych Gminy, konieczne jest wprowadzenie
odpowiedniego punktu do załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
gminy.
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6.2 RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI GPR
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W
SĘKOWEJ
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
OBIEKTÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SĘKOWEJ I ROPICY GÓRNEJ
WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO
NOWYCH FUNKCJI
ROZBUDOWA ORAZ
PRZEBUDOWA BUDYNKU
URZĘDU GMINY W SĘKOWEJ
WRAZ Z POPRAWĄ ESTETYKI
OBIEKTU I POPRAWĄ
DOSTĘPNOŚCI
KOMUNIKACYJNEJ
UTWORZENIE PLACÓWKI
WSPARCIA DZIENNEGO DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY DO LAT
18 W MIEJSCOWOŚCI SIARY I
SĘKOWA
ROZBUDOWA BOISKA
SPORTOWEGO W OBRĘBIE
SZKOŁY W SĘKOWEJ
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ W SĘKOWEJ
UTWORZENIE
PRZEDSIĘBIORSTWA
SPOŁECZNEGO
STWORZENIE OFERTY ZAJĘĆ
POZALEKCYJNYCH DLA
UCZNIÓW SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
WSPARCIE OSÓB
BEZROBOTNYCH W POWROCIE
NA RYNEK PRACY
ROZWÓJ OFERTY ZAJĘCIOWEJ
W PLACÓWKACH
PRZEDSZKOLNYCH
2017

2018

2019

2020

2021

2022

6.3 PROMOCJA REWITALIZACJI
Przyjmuje się, że konsultacje społeczne prowadzone w ramach przygotowań Programu, a
także towarzyszące im działania promocyjne były tylko wstępem do zaangażowania
mieszkańców w cały proces. Podstawą zaangażowania mieszkańców i pozostałych
interesariuszy w rewitalizację jest świadomość pozytywnych rezultatów.
Ponieważ w Programie zawarto zarówno działania inwestycyjne, w których na etapie
realizacji przede wszystkim uczestniczyć będzie Gmina, jak również działania miękkie
skierowane wprost do mieszkańców, należy przyjąć różnorodną strategię promocyjną.
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W przypadku inwestycji, konieczne jest powiązanie pozytywnych rezultatów z
procesem rewitalizacji, tzn. świadomą polityką gminy, nakierowaną na poprawę
sytuacji w obszarze rewitalizacji. Ważne, żeby w trakcie i bezpośrednio po realizacji
zadania zwracać uwagę i przypominać, że powstałe inwestycje były i są rezultatem
uzgodnień między Gminą, a mieszkańcami. Tym bardziej, że wiele elementów, które
uwzględniono w Programie było zgłoszonych lub jednoznacznie zaakceptowanych w
trakcie spotkań rewitalizacyjnych.
 W przypadku działań miękkich najistotniejszym zadaniem będzie zaangażowanie
mieszkańców w tworzoną ofertę usług publicznych. Konieczne jest zapewnienie
poszczególnym interesariuszom, zwłaszcza mieszkańcom wiedzy na temat
prowadzonych działań oraz możliwego uczestnictwa. W ten sposób możliwe będzie
pełne wykorzystanie potencjału rewitalizacyjnego.
Pamiętać należy równocześnie, że katalog projektów nie jest zamknięty. W podrozdziale 4.2
wskazano na możliwość realizacji innych zadań rewitalizacyjnych, pozostających w zgodzie z
celami Programu. W tym sensie, Program będzie na bieżąco uzupełniany. W tym celu lokalne
władze powinny monitorować możliwość pozyskiwania środków na projekty rewitalizacyjne i
dostarczać zainteresowanym instytucjom niezbędnych informacji.
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7. SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY GMINNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI
Cele programu będą regularnie monitorowane, co w razie konieczności wpłynie na korektę
pierwotnie przyjętych założeń. Poniżej przedstawiono model rozdziału zadań poszczególnych
osób odpowiedzialnych za monitoring GPR.
Zasady oceny aktualności i stopnia realizacji GPR określone są w art. 22 Ustawy z dn. 9
października 2015 r. o rewitalizacji. Do wskazanych przez Ustawę obowiązków Wójta Gminy
należy dokonywanie oceny stopnia realizacji GPR przynajmniej raz na 3 lata.
OSOBA /
INSTYTUCJA
Wójt Gminy
Pracownik
wyznaczony do
monitoringu

Wójt Gminy
Komitet
Rewitalizacji
Wójt Gminy

Rada Gminy

ZADANIE
Wyznaczenie pracownika Urzędu Gminy w Sękowej, odpowiedzialnego
za monitorowanie postępów realizacji GPR i za ewaluację.
Zbieranie danych niezbędnych do sporządzenia okresowego
sprawozdania z realizacji GPR. Terminy opracowywania sprawozdań
powinny być dobrane tak, aby w logiczny sposób podsumowywać
kolejne etapy prowadzonej rewitalizacji (np. po zakończeniu ważnych
dla celów rewitalizacji inwestycji, w momencie gdy przynoszą już one
zamierzony efekt społeczny).
Analiza danych odnośnie poszczególnych celów GPR.
Sporządzenie sprawozdania i przedstawienie go Wójtowi Gminy.
Sprawozdanie powinno zawierać dane liczbowe odnośnie realizacji celów
GPR, listę zrealizowanych i realizowanych działań, a także harmonogram
następnych działań.
Przedstawienie i skonsultowanie sprawozdania z Komitetem
Rewitalizacji.
Decyzja o konieczności lub braku konieczności wprowadzenia zmian do
GPR.
Przedstawienie wyników konsultacji z Komitetem Rewitalizacji Radzie
Gminy, wraz z przedstawieniem potrzeb finansowych związanych z
dalszymi działaniami, uwzględnionymi w harmonogramie.
Udostępnienie sprawozdania na stronie internetowej Gminy i stronie
BIP. Zaleca się przeprowadzanie konsultacji z interesariuszami
rewitalizacji, zwłaszcza z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i
przedsiębiorcami.
Uwzględnienie następnych działań rewitalizacyjnych w Budżecie i
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

Poniżej przedstawiono wskaźniki, stosowane do opracowywania okresowych sprawozdań.
Pozostają one w zgodzie z parametrami stosowanymi w GPR. Sprawozdanie opracowywane
będzie tylko dla obszaru rewitalizacji, a nie dla całej gminy.
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CEL
Cel szczegółowy 1. Poprawa
warunków edukacyjnych i
wychowawczych

Cel 2. Wsparcie osób
społecznie wykluczonych, w
tym starszych i
niepełnosprawnych
Cel szczegółowy 3. Wzrost
aktywności społecznej i
gospodarczej mieszkańców

WSKAŹNIK MONITORINGU
Liczba obiektów szkolnych i
edukacyjnych poddanych
modernizacji / rozbudowie
Liczba dzieci uczestniczących
w dodatkowych zajęciach
Liczba osób starszych i
niepełnosprawnych
korzystających z infrastruktury
opiekuńczej
Liczba osób otrzymujących
wsparcie GOPS z tytułu
Bezrobocia / 1000 os.
Liczba osób otrzymujących
wsparcie GOPS / 1000 os.
Liczba organizacji
pozarządowych / 1000 os.
Liczba podmiotów gospodarki
narodowej / 10 tys. os w
wieku produkcyjnym

ŹRÓDŁO DANYCH
Urząd Gminy w Sękowej
Szkoła Podstawowa w
Sękowej / placówki
przedszkolne
GOPS w Sękowej

GOPS w Sękowej
GOPS w Sękowej
KRS
GUS / REGON

Ważne! Monitoring i ewaluacja muszą uwzględniać sytuację zewnętrzną, która wpływać
będzie na poziom poszczególnych wskaźników. Dotyczy to zwłaszcza parametrów
przedsiębiorczości i rynku pracy, a także edukacji, które zależą od ogólnej sytuacji w kraju
oraz aktualnego sposobu organizacji. W przypadku gdy w sytuacji krajowej nastąpi istotna
zmiana, wpływająca na zasadność zastosowania powyższych wskaźników, dopuszczalne
będzie porównanie parametrów w obszarze rewitalizacji ze średnią w gminie i na tej
podstawie wyciągnięcie wniosków odnośnie stopnia realizacji celów GPR.
Proces wprowadzania zmian do Gminnego Programu Rewitalizacji rozpoczyna odpowiednia
decyzja Wójta Gminy, podjęta po przeprowadzeniu oceny GPR i uzyskaniu opinii Komitetu
Rewitalizacji. Zmiana gminnego programu rewitalizacji wymaga procedury analogicznej do
tej, w jakiej został on uchwalony, co wynika z art. 23 Ustawy z dn. 9 października 2015 r. o
rewitalizacji. Oznacza to, że uchwałę Rady Gminy odnośnie zmiany Gminnego Programu
Rewitalizacji poprzedzać będą konsultacje społeczne, prowadzone w kształcie określonym w
Ustawie, a także pozyskiwanie opinii od organów wymienionych w art. 17 Ustawy. Wyjątkiem
są tu systuacje, gdy zmiana GPR nie wiąże się z umieszczeniem nowych działań na liście
planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych lub gdy zmiana nie wymaga
zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
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8. KONIECZNE ZMIANY W UCHWAŁACH
8.1 ZMIANY W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY I MPZP
Zakres planowanych działań rewitalizacyjnych pozostaje w zgodzie z dokumentami
planowania i zagospodarowania przestrzennego. Nie zachodzi w związku z tym konieczność
wprowadzania zmian w tych dokumentach.
8.2 ZMIANY W UCHWALE NA MOCY ART. 7 UST. 3 USTAWY Z DN. 9
PAŹDZIERNIKA 2015 R. O REWITALIZACJI
Komitet rewitalizacji jest powoływany jako forum dialogu i współpracy odnośnie procesu
rewitalizacji, a także pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy. Zasady powoływania
Komitetu ustala Rada Gminy przed uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji lub nie
później niż 3 miesiące po uchwaleniu GPR. Podjęcie uchwały jest poprzedzone konsultacjami
społecznymi.
Niezwłocznie po przyjęciu uchwały przez Radę Gminy, Wójt Gminy jest zobowiązany do
wydania zarządzenia powołującego Komitet Rewitalizacji. Dla każdego z podobszarów
rewitalizacji możliwe jest powołanie odrębnego Komitetu, ale nie ma takiego obowiązku.
Komitet Rewitalizacji zostanie powołany po uchwaleniu Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Sękowa na lata 2016 - 2022.
8.3 ZMIANY W UCHWAŁACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 21 UST. 1 USTAWY Z
DNIA 21 CZERWCA 2001 R. O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM
ZASOBIE GMINNYM I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO
W gminie zrealizowano wymogi odnośnie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy i zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu gminy poprzez przyjęcieuchwały nr XVII/220/2012 Rady
Gminy Sękowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Sękowa w latach 2013 - 2017 oraz zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sękowa. W związku z tym, że w
Gminnym Programie Rewitalizacji nie uwzględniono zadań powiązanych z gminnym zasobem
mieszkaniowym, nie będą potrzebne zmiany w Uchwale.
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9. SPECJALNA STREFA REWITALIZACJI
Art. 25 ustawy z dn. 9 października 2015 roku o rewitalizacji przewiduje możliwość
wyznaczenia na terenie gminy Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Działanie takie daje lokalnym
władzom znaczny zakres dodatkowych uprawnień, które mogą być wykorzystywane w celu
realizacji zaplanowanych zadań rewitalizacyjnych.
Ustawa przewiduje, że w związku z ustanowieniem SSR możliwe jest:










Realizowanie zadań z zakresu społecznego budownictwa czynszowego, jako celu
publicznego (możliwe jest wywłaszczenie na mocy decyzji administracyjnej).
Przeniesienia lokatora gminnego zasobu mieszkaniowego do lokalu zastępczego (na
czas realizacji zadań inwestycyjnych). W przypadku braku opróżnienia lokalu przez
lokatora we wskazanym terminie, możliwa jest eksmisja.
Ustanowienie prawa pierwokupu, tj. prawa pierwszeństwa w zakupie nieruchomości,
gdy jest ona oferowana do sprzedaży.
Przyznanie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, jeżeli pierwotnie właścicielem
jest Gmina, a zadanie rewitalizacyjne (z listy głównych zadań) jest realizowane przez
inny podmiot na wskazanej nieruchomości.
Wprowadzenie zakazu lub częściowego zakazu wydawania decyzji o warunkach
zabudowy, w przypadku gdy brak na danym terenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Przyznanie dotacji do prac modernizacyjnych i remontowych, wynoszącej do 50%
wartości inwestycji, przy czym dotyczy to wszystkich obiektów, a nie jak w dotychczas
obowiązujących przepisach - jedynie obiektów zabytkowych.

W związku z zakresem planowanych działań rewitalizacyjnych, na terenie Gminy Sękowa nie
zostanie ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji.
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