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Wprowadzenie
Celem opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017 – 2025 jest
zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dn. 9.10.2015r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z 2016 r. poz. 1020,
1250.) proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Gmina Kłaj
uchwałą nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wyznaczyła obszar rewitalizacji na terenie
sołectw: Kłaj, Brzezie, Łysokanie i Grodowice.
Na podstawie uchwały nr XXVI/166/2016 Rady Gminy Kłaj o przystąpieniu do sporządzenia
Gminnego Programu Rewitalizacji Gmina Kłaj podjęła działania mające na celu opracowanie
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017 - 2027.

Gminny Program

Rewitalizacji ma charakter całościowy i dotyczy zarówno sfery przestrzennej, społecznej
i gospodarczej. Działania rewitalizacyjne powinny mieć postać kompleksową i zunifikowaną,
a w proces tworzenia opracowania powinna być włączona społeczność lokalna np. mieszkańcy,
czy lokalni przedsiębiorcy.
Gminny Program Rewitalizacji „stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”.
Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są:
 Uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy;
 Pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go
problemów diagnoza obejmuje kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzennofunkcjonalne lub środowiskowe;
 Ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych;
 Właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru;
 Zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennofunkcjonalnej, technicznej, środowiskowej;
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 Koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowania i ewaluacja skuteczności
rewitalizacji;
 Realizacji wynikającej z art. 5 ust. 1 rozporządzenia ogólnego zasady partnerstwa
polegającej na włączeniu partnerów w procesy programowania i realizacji projektów
rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego
i trwałego dialogu z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają
dotyczyć.
Gminy Program Rewitalizacji Gminy Kłaj będzie stanowił wieloletni program działań w sferze
społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej zmierzający
do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do
ich zrównoważonego rozwoju, a także będzie narzędziem planowania, koordynowania
i integrowania różnych aktywności w ramach rewitalizacji.
Należy zaznaczyć, że głównym źródłem sfinansowania projektów rewitalizacyjnych z funduszy
europejskich są środki RPO (EFS i EFFR). Komplementarnym źródłem ich współfinansowania są
także środki RPO (EFS, EFRR, FS). Źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych mogą być
także środki budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także
pozostałe np. prywatne.
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1. Uspołecznienie procesu rewitalizacji
Przez partycypację społeczna rozumie się aktywne uczestnictwo grup interesariuszy na każdym
etapie tworzenia i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji. Daje to możliwość wyrażenia
opinii, zabrania głosu i świadomego uczestnictwa. Dzięki takiemu mechanizmowi dokument i
zaplanowane działania są oparte na współpracy i komunikacji z władzami gminy.
Interesariuszami w rozumieniu Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. są:
1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa
społecznego;
2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą;
4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6. organy władzy publicznej;
7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji
uprawnienia Skarbu Państwa.
Jak wskazano w poniższych podrozdziałach oraz na poniższym rysunku partycypacja społeczna
Gminnego Programu Rewitalizacji przybierała różne formy i uwzględniała odmienny stopień
zaangażowania mieszkańców w podejmowane decyzje.
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Rysunek 1 Piramida partycypacji społecznej Gminnego Programu Rewitalizacji

Aktywne uczestnictwo – pełna partycypacja
interesariuszy oparta na współpracy, włączanie
lokalnych liderów, zdolnych do animowania aktywności
społeczności lokalnej, tworzenie scenariuszy rozwiązań.

Konsultowanie – identyfikacja potrzeb wspólnoty
i wykorzystanie wyników badań do identyfikacji
aktorów konfliktów, informowanie zwrotne
o upublicznieniu dokumentów, identyfikacja
potencjalnych konfliktów i ich stron, konsultacje
rozwiązań problemowych, system informacji zwrotnych.
Informowanie - upowszechnianie informacji na temat
rewitalizacji i planowanych rozwiązań, upowszechnianie
dobrych praktyk, upublicznianie aktów prawnych
i dokumentów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.partycypacjaobywatelska.pl [data dostępu: 16.01.2017r.]

1.1.

Na etapie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

W toku opracowania Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji, a także wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dążono, aby
działania, o których mowa, skutkowały wypowiedzeniem się przez wszystkich interesariuszy
wymienionych powyżej oraz wszystkich interesariuszy prowadzących na obszarze rewitalizacji
działalność.
Poniższa tabela przedstawia wykorzystanie formy partycypacji społecznej:
Tabela 1 Partycypacje społeczna na etapie diagnozy

FORMY KONSULTACJI

OPIS PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

SPOŁECZNYCH
Badanie
ANKIETA CATI

kwestionariuszowe

przeprowadzone

zostało

metodą CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview)
na próbie 100 osób, w terminie od 22 sierpnia 2016 r. do 4
września 2016r. Celem badania była identyfikacja obszarów
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o wysokim koncentracji zjawisk problemów, określenie
negatywnych zjawisk czy wskazanie obszarów, w których
działania z zakresu rozwoju społecznego, gospodarczego
i modernizacji powinny zostać zrealizowane.
Wyniki ankiety przedstawione zostały w Diagnozie służącej
wyznaczeniu

obszaru

zdegradowanego

i

obszaru

rewitalizacji.
Data i miejsce: 8.09.2016r., Urząd Gminy Kłaj
Sposób informowania: Informacja o przeprowadzonych
konsultacjach społecznych została udostępniona na stronie
internetowej Urzędu Gminy Kłaj oraz w budynku Urzędu
Gminy w miejscowości Kłaj. Dodatkowo do lokalnych
liderów grup społecznościowych, NGOs, przedsiębiorców
wysłano zaproszenia drogą mailową.
Cel i wyniki: Założeniem spotkania warsztatowego było
SPOTKANIE WARSZTATOWE

wyjaśnienie

specyfiki

procesu

rewitalizacji

oraz

przedstawienie bieżących wyników działań. Uczestnicy
spotkania konsultacyjnego złożyli propozycje dotyczące
rewitalizacji. Dotyczyły one głównie rodzajów działań
mających na celu poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej
na terenie Gminy Kłaj. Dodatkowo zostały zgłoszone główne
problemy i wyzwania, z jakimi zmaga się gmina, a ujęte
zostały

w

Diagnozie

służącej

wyznaczeniu

obszaru

zdegradowanego.
Data i miejsce: 17.10.2016r., 24.10.2016r., sala wykładowa,
WARSZTATY STRATEGICZNO –
URBANISTYCZNE METODĄ
„CHARLETTE”

III piętro budynku, nr 652, Kłaj.
Sposób informowania: Informacja nt. mających odbyć się
warsztatów

strategiczno-urbanistycznych

została

udostępniona na stronach internetowych: Urzędu Gminy
Kłaj i Biuletynu Informacji Publicznej. Informacja została

9

udostępniona także na tablicach ogłoszeniowych w Urzędzie
Gminy Kłaj. Dodatkowo do lokalnych liderów grup
społecznościowych,

NGOs,

przedsiębiorców

wysłano

zaproszenia drogą mailową.
Cel i wyniki: Celem zorganizowania warsztatów było
przeprowadzenie dyskusji ze wszystkimi interesariuszami
zainteresowanymi procesem rewitalizacji Gminy Kłaj.
Spotkania odbywały się dwukrotnie, były moderowane
przez ekspertów. Na podstawie dyskusji przeprowadzonej
podczas warsztatów został opracowany raport dotyczący
pogłębionej diagnozy Gminy Kłaj. Informacje pochodzące z
przeprowadzonego warsztatu zostały umieszczone w części
dokumentu „Wyniki partycypacji społecznej na etapie
Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji”.
Data i miejsce: 7.11.2016r, Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana
Twardowskiego, Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w
Szarowie.
Cel i wyniki: Zajęcia zostały przeprowadzone na zasadach
prelekcji i warsztatów architektoniczno - urbanistycznych.
REWITALIZACJA W SZKOŁACH
– SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ

Założeniem spotkania z młodzieżą gimnazjalną było
poinformowanie

o

dobrych

przykładach

ożywienia

przestrzeni miejskiej, jak i wiejskiej. Informacje dotyczące
spotkania zostały umieszczone w części dokumentu „Wyniki
partycypacji społecznej na etapie Diagnozy służącej
wyznaczeniu

obszaru

zdegradowanego

i

obszaru

rewitalizacji”.
WYWIADY BEZPOŚREDNIE Z
GRUPAMI

Data

i

miejsce:

8.11.2017r.,

w

siedzibach

grup

przedstawicielskich

PRZEDSTAWICIELSKIMI – IDI
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Cel i wyniki: W ramach diagnozy społeczno-gospodarczej
zostało przeprowadzonych pięć pogłębionych wywiadów
indywidualnych z lokalnymi liderami. Założeniem wywiadów
była pełniejsza analiza badanych zjawisk – obszarów
kryzysowych

na

terenie

gminy.

W

efekcie

przeprowadzonych prac zostały uzyskane szczegółowe
informacje dotyczące wyznaczonych obszarów oraz potrzeb
rewitalizacyjnych.
Data i miejsce: 7.11.2016r. wywiady telefoniczne.
Cel i wyniki: Scenariusze Wywiady Pogłębione zostały
WYWIADY TELEFONICZNE Z
GRUPAMI
PRZEDSTAWICIELSKIMI TDI

przeprowadzone na potrzeby pogłębienia diagnozy nt.
zjawisk kryzysowych występujących w gminie. Wyniki
przeprowadzonego badania odpowiedziały założeniom
zdefiniowanych

scenariuszy,

a

ich

efekty

zostały

uwzględnione przy wyborze obszarów zdegradowanych i
obszarów rewitalizacji.
Po sporządzeniu Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, przeprowadzone
zostały konsultacje społeczne w terminie od 26 września
2016 r. do 10 listopada 2016r. Interesanci mogli zgłaszać
ZBIERANIE UWAG W POSTACI
PAPIEROWEJ
I ELEKTRONICZNEJ, ZBIERANIE
UWAG USTNYCH, ANKIETA
CAWI

uwagi w postaci papierowej oraz elektronicznej. Formularz
konsultacyjny umieszczony został na stronie internetowej
gminy, a także dostępny był do pobrania w formie
papierowej w siedzibie Urzędu Gminy (Kłaj 655, Referat
Inwestycji).
Podsumowanie tej formy konsultacji zostało przedstawione
w „Raporcie z konsultacji społecznych projektu Uchwały
Rady Gminy Kłaj

w sprawie wyznaczenia obszaru

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kłaj”
umieszczonym na stronie przedmiotowej Urzędu Gminy.
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1.2.

Na etapie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

W toku przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji dążyło się, aby działania, o których
mowa, skutkowały wypowiedzeniem się przez wszystkich interesariuszy wymienionych powyżej
oraz grup interesariuszy prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność.
Poniżej przedstawiona tabela przedstawia wykorzystanie formy partycypacji społecznej:
Tabela 2 Partycypacje społeczna na etapie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

FORMY KONSULTACJI

OPIS PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

SPOŁECZNYCH
Data i miejsce: 27.12.2016 r. do 30.12.2016 r., Urząd Gminy
Kłaj.
Sposób informowania: Informacja została przekazana do
publicznej

wiadomości

za

pośrednictwem

stron

internetowych: Urzędu Gminy Kłaj i Biuletynu Informacji
ANKIETA PAPI

Publicznej.
Cel i wyniki: Celem przeprowadzenia ankiety było
pogłębienie diagnozy wybranych obszarów rewitalizacji.
Wyniki tej formy partycypacji społecznej zostały ujęte w
rozdziale

dotyczącym

Pogłębionej

analizy

obszaru

rewitalizacji.
Data i miejsce: 10.01.2017r., sala wykładowa, III piętro
budynku nr 652, Kłaj.
Sposób informowania: Informacja została opublikowana na
MINISEMINARIUM
WARSZTATOWE

stronach internetowych: Urzędu Gminy Kłaj i Biuletynu
Informacji Publicznej. Dodatkowo do lokalnych liderów grup
społecznościowych,

NGOs,

przedsiębiorców

wysłano

zaproszenia drogą mailową.
Cel i wyniki: Celem spotkania było wypracowanie wizji, celów
i planów działań dotyczących Gminnego Programu
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Rewitalizacji. W efekcie przeprowadzonego warsztatu
interesariusze zostali poinformowaniu o sposobie tworzenia
projektów rewitalizacyjnych.
Data i miejsce: 10.01.2017r. - 27.01.2017r., zbieranie kart
przebiega drogą elektroniczną na adres Urzędu Gminy Kłaj
bądź przedstawiciela firmy EC-Consult. Możliwe jest też
składanie kart przedsięwzięć w formie papierowej w
Urzędzie Gminy Kłaj.
Sposób informowania: Informacja została przekazana
ZBIERANIE KART

podczas mini seminarium, które odbyło 10.01.2017r. oraz za

PRZEDSIĘWZIĘĆ

pomocą stron internetowych Urzędu Gminy Kłaj i Biuletynu

REWITALIZACYJNYCH

Informacji Publicznej. Dodatkowo do lokalnych liderów grup
społecznościowych,

NGOs,

przedsiębiorców

wysłano

zaproszenia drogą mailową.
Cel i wyniki: Zbieranie kart rewitalizacyjnych ma celu
włączenie interesariuszy w proces rewitalizacji. Opisy
projektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych znajdują się w
części dokumentu „Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych”.
Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017–2025 odbywały się w
dniach od 20 lutego 2017 roku do dnia 22 marca 2017 roku.
ZBIERANIE UWAG W POSTACI
PAPIEROWEJ
I ELEKTRONICZNEJ, ZBIERANIE
UWAG USTNYCH, ANKIETA
CAWI

Na etapie konsultacji społecznych dotyczących oceny
stopnia

akceptacji

projektu

Gminnego

Programu

Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017– 2025 przez
mieszkańców Gminy Kłaj i Interesariuszy nie skorzystano z
możliwości zgłaszania uwag w formie ustnej, pisemnej oraz
elektronicznej. W badaniu ankietowym dostępnym drogą
internetową wziął udział jeden mieszkaniec gminy. Zgodnie
z udzielanymi przez niego odpowiedziami, plan Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017– 2025
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spełnił oczekiwania mieszkańca. Dodał on, że warto zwrócić
uwagę na sytuację transportu kolejowego na terenie gminy,
a w planie Programu Rewitalizacji znaleźć mogłoby się
odniesienie do zapotrzebowania mieszkańców na basen
rekreacyjno-sportowy.
Podsumowanie tej formy konsultacji zostało przedstawione
w „Raporcie z konsultacji społecznych projektu Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017-2025”
umieszczonym na stronie przedmiotowej Urzędu Gminy.

1.3.

Promocja Gminnego Programu Rewitalizacji

Partycypacja społeczna powinna być komplementarna do partycypacji na etapach diagnozy i
programowania. Takie działania pozwolą na wypracowanie społecznej akceptacji dla
podejmowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, pozyskanie odpowiednich środków oraz
ciągły monitoring postępów realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Planuje się następujące
formy partycypacji społecznej na etapie wdrażania i monitorowania:
 System wdrażania:
o Formy komunikacji jednokierunkowej: gmina zobowiązuje się do informowania
społeczności lokalnej, tj. umieszczenie informacje na stronach internetowych
Gminy (specjalnie przygotowana zakładka REWITALIZACJA), informacje
w Biuletynie Informacji Publicznej, publikowania artykułów w lokalnych mediach
i materiałach drukowanych w obiektach użyteczności publicznej.
o Formy komunikacji dwukierunkowej: gmina prowadzić będzie komunikację
w postaci spotkań konsultacyjnych/ warsztatowych, których częstotliwość oraz
szczegółowa forma zostaną zweryfikowane na etapie prac realizacyjnych.
W spotkaniach uczestniczyć mogą m.in. przedstawiciele Zespołu ds. realizacji
i monitorowania

rewitalizacji,

zespoły

i

osoby

powiązane

pośrednio

i bezpośrednio z działaniami rewitalizacyjnymi, czy podmioty, na które działania
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rewitalizacyjne będą oddziaływały (np. mieszkańcy, przedsiębiorcy, liderzy
społeczni, przedstawiciele Gminy, parafie).
 System monitorowania:
o Formy komunikacji jednokierunkowej: gmina zobowiązuje się do prowadzenia
takich

działań

jak

upublicznianie

cyklicznych

raportów

oraz

analiz

wskaźnikowych wszystkim interesariuszom Gminnego Programu Rewitalizacji.
o Formy komunikacji dwukierunkowej: gmina prowadzić będzie organizację debat
publicznych z władzami lokalnymi i koordynatorami Programu lub dyrektorami
festynów na obszarze rewitalizacji z prezentacją efektów Gminnego Programu
Rewitalizacji.
Jedną z najważniejszych zasad wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji jest partnerstwo
i partycypacja społeczna oraz zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności. Rozwojowi
zaangażowania społeczności lokalnej w przedsięwzięcia rewitalizacyjne sprzyjać może przyjęta
odpowiednia strategia promocji Gminnego Programu Rewitalizacji. W celach promocyjnych
planuje się:
Rysunek 2 Cele promocyjne Gminnego Programu Rewitalizacji

Przybliżanie
mieszkańcom
zalet płynące z
realizacji GPR

Umożliwiwanie
interesariuszom
zgłaszanie uwag/
wypowiadanie się
na forum

Zachęcanie do
dzielenia się
pomysłami na
przedsięwzięcia
rewitalizacyjne i
ich ewentualne
właczenie
poprzez
Aktualizację GPR

Informowanie
o przyczynach
i planowanych
skutkach
rewitalizacji

Źródło: opracowanie własne.
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W celu realizacji powyżej wymienionych działań promocyjnych planuje się wdrożenie poniżej
wymienionych kroków.
Rysunek 3 Działania promocyjne GPR

Umieszczenie na stronie
internetowej Urzędu
Gminy informacji o
postępach we wdrażaniu
GPR

Umieszczanie informacji
na miejscowych tablicach
informacyjnych

Bieżące informowanie
przez Wójta Gminy oraz
sołtysów

Umieszczenie tablic
reklamowych w miejscach
realizacji informujących o
zakresie projektów

Organizacja spotkań z
potencjalnymi partnerami
społeczno-gospodarczymi

Publikowanie informacji w
mediach
społecznościowych

Umieszczenie stałej
tablicy, celem informacji o
wsparciu inwestycji z
Programu

Prowadzenie akcji
mailingowej w oparciu o
istniejąca bazę
teleadresową Urzędu
Gminy

Źródło: opracowanie własne.
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2. Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji.
Niniejszy dokument został opracowany dla zaprogramowania działań rewitalizacyjnych na
obszarze rewitalizacji, który został ustalony na podstawie analizy i diagnozy niekorzystnych
zjawisk społecznych, środowiskowych, gospodarczych, funkcjonalno-przestrzennych oraz
technicznych, zebranych w „Diagnozie służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji w Gminie Kłaj”. Na podstawie wyników przeprowadzonej diagnozy
wyznaczono obszar rewitalizacji, obejmujący 8 podobszarów. Zatwierdzono je Uchwałą nr
XXIV/162/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 7 grudnia 2016 r., która jest przepisem prawa
miejscowego, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (link:
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=55870)
Ustalone w tej uchwale granice 8 podobszarów obszaru rewitalizacji, w tym 3 podobszarów
niezamieszkałych (tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powydobywcze) pokazano na
rysunkach od 4 do 10 w dalszej części opracowania. Pogłębiona analiza tych podobszarów ma
na celu uchwycenie i określenie specyfiki lub zróżnicowań w typie oraz nasileniu wcześniej
zdiagnozowanych niekorzystnych zjawisk, tak aby jak najlepiej zdefiniować potrzeby
rewitalizacyjne i dobrać odpowiednie do nich działania – przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

2.1.

Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

W celu opracowania Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji oraz na potrzeby stworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji wykorzystano
podział Gminy Kłąj na obręby geodezyjne.
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Tabela 3 Liczba ludności, powierzchnia i granice poszczególnych jednostek podziału Gminy Kłaj

Obręb geodezyjny

%

Powierzchnia

% powierzchni

Liczba

podana w ha

Gminy

mieszkańców

mieszkańców
Gminy Kłaj

Brzezie (Sołectwo
Brzezie wraz

629,05

9,71%

1407

13,57%

Dąbrowa

711,26

10,98%

1030

9,93%

Grodkowice

273,58

4,22%

434

4,19%

Kłaj

3366,38

51,99%

3360

32,41%

Łężkowice

242,72

3,75%

388

3,74%

Łysokanie

193,01

2,98%

549

5,30%

Szarów

431,51

6,66%

1404

13,54%

Targowisko

628,01

9,70%

1796

17,32%

z sołectwem
Gruszka)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Kłaj

2.2.

Wskaźniki użyte w diagnozie

Podczas wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kłaj
posłużono się wskaźnikami o charakterze ilościowym pozyskanych z różnego rodzaju instytucji.
Zebrane dane odnosiły się do pięciu sfer: społecznej, gospodarczej, środowiskowej,
przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej1. Lista wskaźników z podziałem na sfery wraz ze
sposobem ich wyliczenia i źródłem pozyskania danych zawiera tabela poniżej.
Wskaźniki zostały przedstawione w sposób względny – zostały przyrównane do 1000
mieszkańców danej jednostki podziału Gminy Kłaj. Dzięki takiej metodologii możliwe jest
przedstawienie wartości uwzględniające możliwe, znaczne różnice w liczbie ludności obrębów.

1

Ustawa z 9 października 2015r. o rewitalizacji (art. 9)
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Tabela 4 Zestawienie wskaźników wykorzystanych w diagnozie z wykorzystaniem nazw, zjawisk, źródeł danych i sposobu obliczania

Lp.

Zjawisko

Nazwa wskaźnika

1.1.

Pomoc społeczna ubóstwo

Udział osób korzystających z
pomocy
społecznej
w
przeliczeniu na 1000

1.2.

Pomoc społeczna –
bezradność
w
sprawach
opiekuńczo
–
wychowawczych

1.3.

Pomoc społeczna –
alkoholizm

Udział osób korzystających z
pomocy
społecznej
w
przeliczeniu
na
1000
mieszkańców - bezradność w
sprawach
opiekuńczo
wychowawczych
Udział osób korzystających z
pomocy
społecznej
w
przeliczeniu
na
1000
mieszkańców - alkoholizm

1.4.

Pomoc społeczna –
niepełnosprawnoś
ć

1.5.

Przestępczość – w
zakresie kradzieży,
kradzieży
z włamaniem oraz
kradzieży pojazdu

1.6.

Przestępczość
–
bójki,
pobicia,
rozboje

Udział osób korzystających z
pomocy
społecznej
w
przeliczeniu
na
1000
mieszkańców
niepełnosprawność
Liczba
przestępstw
w przeliczeniu na 1000
mieszkańców - przestępstwa
w
zakresie
kradzieży,
kradzieży z włamaniem oraz
kradzieży pojazdów
Liczba
przestępstw
w przeliczeniu na 1000
mieszkańców - bójki, pobicia,
rozboje

Źródło danych
Sfera społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju
(przyznane świadczenia, stan na 31.12.2015r.)
Urząd Gminy w Kłaju (liczba ludności, stan na
31.12.2015r.)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju
(przyznane świadczenia, stan na 31.12.2015r.)
Urząd Gminy w Kłaju (liczba ludności, stan na
31.12.2015r.)

Metodologia obliczania wskaźnika
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu
ubóstwa przyznanych mieszkańcom danej jednostki
dzielona przez jej liczbę ludności oraz pomnożona przez
1000
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu
bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych
przyznanych mieszkańcom danej jednostki dzielona przez
jej liczbę ludności oraz pomnożona przez 1000

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju
(przyznane świadczenia, stan na 31.12.2015r.)
Urząd Gminy w Kłaju (liczba ludności, stan na
31.12.2015r.)

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu
alkoholizmu przyznanych mieszkańcom danej jednostki
dzielona przez jej liczbę ludności oraz pomnożona przez
1000

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju
(przyznane świadczenia, stan na 31.12.2015r.)
Urząd Gminy w Kłaju (liczba ludności, stan na
31.12.2015r.)

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu
niepełnosprawności przyznanych mieszkańcom danej
jednostki dzielona przez jej liczbę ludności oraz pomnożona
przez 1000

Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce (liczba
przestępstw, stan na 31.12.2015r.)
Urząd Gminy w Kłaju (liczba ludności, stan na
31.12.2015r.)

Liczba przestępstw w zakresie kradzieży, kradzieży z
włamaniem oraz kradzieży pojazdów popełnionych w danej
jednostce podziału dzielona przez jej liczbę ludności oraz
pomnożona przez 1000

Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce (liczba
przestępstw, stan na 31.12.2015r.)
Urząd Gminy w Kłaju (liczba ludności, stan na
31.12.2015r.)

Liczba bójek, pobić i rozbojów w danej jednostce podziału
dzielona przez jej liczbę ludności oraz pomnożona przez
1000
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1.7.

Przestępczość
–
przemoc domowa

Liczba
przestępstw
w przeliczeniu na 1000
mieszkańców - przestępstwa
w
zakresie
przemocy
domowej
Mieszkańcy
obrębów
geodezyjnych Gminy Kłaj w
wieku nieprodukcyjnym na
1000
osób
w
wieku
produkcyjnym

Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce (liczba
przestępstw, stan na 31.12.2015r.)
Urząd Gminy w Kłaju (liczba ludności, stan na
31.12.2015r.)

Liczba przestępstw w zakresie przemocy domowej
popełnionych w danej jednostce podziału dzielona przez jej
liczbę ludności oraz pomnożona przez 1000

1.8.

Obciążenie
demograficzne

Urząd Gminy w Kłaju (liczba ludności, stan na
31.12.2015r.)

Stopa
bezrobocia
(procentowy
udział
bezrobotnych w osobach
w wieku produkcyjnym)
Liczba
bezrobotnych
w przeliczeniu na 1000
mieszkańców

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce (stan na
31.12.2015r.)
Urząd Gminy w Kłaju (liczba ludności, stan na
31.12.2015r.)
Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce (stan na
31.12.2015r.)
Urząd Gminy w Kłaju (liczba ludności, stan na
31.12.2015r.)
Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce (stan na
31.12.2015r.)
Urząd Gminy w Kłaju (liczba ludności, stan na
31.12.2015r.)
Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce (stan na
31.12.2015r.)
Urząd Gminy w Kłaju (liczba ludności, stan na
31.12.2015r.)
Państwowa Komisja Wyborcza
(http://samorzad2014.pkw.gov.pl/356_Frekwen
cja/121903) [data dostępu 27.10.2015r.]

Łączna liczba mieszkańców danego obrębu geodezyjnego w
wieku
nieprodukcyjnym
(poprodukcyjnym
oraz
przedprodukcyjnym) podzielona przez liczbę mieszkańców
danego obrębu w wieku produkcyjnym, pomnożona przez
1000. Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się
ludność w wieku zdolności do pracy, dla mężczyzn przyjęto
wiek 18 – 64 lata, dla kobiet – 18 – 59.
Procentowy stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby
ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej
danej populacji).

1.9.

Bezrobocie – stopa
bezrobocia

1.10.

Bezrobocie
ogółem

–

1.11.

Bezrobocie
długotrwale
bezrobotni

–

Liczba
długotrwale
bezrobotnych w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców

1.12.

Bezrobocie – bez
kwalifikacji

Liczba bezrobotnych bez
kwalifikacji w przeliczeniu na
1000 mieszkańców

1.13.

Kapitał społeczny

Frekwencja w wyborach
samorządowych w 2014r. W
podziale
na
obwody
głosowanie w %

Ogólna liczba bezrobotnych w danej jednostce podziału
dzielona przez jej liczbę ludności oraz pomnożona przez
1000
Ogólna liczba długotrwale bezrobotnych w danej jednostce
podziału dzielona przez jej liczbę ludności oraz pomnożona
przez 1000
Ogólna liczba bezrobotnych bez kwalifikacji w danej
jednostce podziału dzielona przez jej liczbę ludności oraz
pomnożona przez 1000
Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w 2014
roku policzona poprzez podzielenie liczby wydanych kart do
głosowania w danym obwodzie przez liczbę uprawnionych
do glosowania.
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1.14.

Ekonomia
społeczna

Organizacje pozarządowe w
przeliczeniu
na
1000
mieszkańców

Urząd Gminy w Kłaju (liczba ludności, liczba
organizacji pozarządowych stan na 31.12.2015r.)
Sfera gospodarcza
Centralna Ewidencja Informacji o Działalności
Gospodarczej
[dostęp: 27.10.2016r.]
Sfera środowiskowa
GeoAzbest
–
baza
azbestowa,
http://esip.bazaazbestowa.gov.pl/
[data dostępu: 27.10.2016r.]

Liczba organizacji pozarządowych w danej jednostce
podziału dzielona przez jej liczbę ludności oraz pomnożona
przez 1000

2.1.

Przedsiębiorczość
mieszkańców

Działalność gospodarcza w
przeliczeniu
na
1000
mieszkańców

3.1.

Występowanie
materiałów
azbestowych

4.1.

Opieka zdrowotna
–
publiczne
i
niepubliczne
ośrodki zdrowia
Opieka zdrowotna
– punkty apteczne

Udział
wyrobów
Ilość wyrobów azbestowych w danej miejscowości podana
azbestowych
w
danej
w m2 w ilości wyrobów azbestowych ogółem
jednostce w ilości wyrobów
azbestowych w całej Gminie
Sfera infrastrukturalna (przestrzenno – funkcjonalna, techniczna)
Obiekty opieki zdrowotnej Urząd Gminy w Kłaju (liczba ludności stan na Liczba publicznych i niepublicznych ośrodków zdrowia w
przypadające
na
1000 31.12.2015r.), strona internetowa Gminy danej jednostce podziału dzielona przez jej liczbę ludności
mieszkańców
http://www.klaj.pl [dostęp 27.10.2016r.]
oraz pomnożona przez 1000

4.2.

4.3.

Budynki
wybudowane
przed 1989 rokiem

4.4.

Budynki
wybudowane
1989 roku

po

Liczba aptek w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców
Liczba
wybudowanych
w przeliczeniu
mieszkańców
Liczba
wybudowanych
w przeliczeniu
mieszkańców

budynków
przed 1989
na 1000
budynków
po 1989
na 1000

Liczba działalności gospodarczej w danej jednostce
podziału dzielona przez jej liczbę ludności oraz pomnożona
przez 1000

Urząd Gminy w Kłaju (liczba ludności stan na
31.12.2015r.), strona internetowa Gminy
http://www.klaj.pl [dostęp 27.10.2016r.]
Urząd Gminy w Kłaju (stan budynków, stan
ludności na 31.12.2015r.)

Liczba punktów aptecznych w danej jednostce podziału
dzielona przez jej liczbę ludności oraz pomnożona przez
1000
Liczba budynków wybudowanych przed 1989 roku w danej
jednostce podziału dzielona przez jej liczbę ludności oraz
pomnożona przez 1000

Urząd Gminy w Kłaju (stan budynków, stan
ludności na 31.12.2015r.)

Liczba budynków wybudowanych po 1989 roku w danej
jednostce podziału dzielona przez jej liczbę ludności oraz
pomnożona przez 1000

Źródło: opracowanie własne
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Uzupełnieniem niniejszych wskaźników oraz danych uzyskanych z Banku Danych Lokalnych było
spotkanie konsultacyjne o charakterze warsztatów oraz wywiady bezpośrednie z lokalnymi
liderami.
Komórki zaznaczone kolorem różowym oznaczają wartości większe od średniej dla Gminy Kłaj
dla wskaźników takich jak:
 Udział osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000
 Udział osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych
 Udział osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców alkoholizm
 Udział osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców niepełnosprawność
 Liczba przestępstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców - przestępstwa w zakresie
kradzieży, kradzieży z włamaniem oraz kradzieży pojazdów
 Liczba przestępstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców - bójki, pobicia, rozboje
 Liczba przestępstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców - przestępstwa w zakresie
przemocy domowej
 Mieszkańcy obrębów geodezyjnych Gminy Kłaj w wieku nieprodukcyjnym na 1000 osób
w wieku produkcyjnym
 Stopa bezrobocia (procentowy udział bezrobotnych w osobach w wieku produkcyjnym)
 Liczba bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
 Liczba długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
 Liczba bezrobotnych bez kwalifikacji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
 Udział wyrobów azbestowych w danej jednostce w ilości wyrobów azbestowych w całej
Gminie
 Liczba budynków wybudowanych przed 1989 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Natomiast wartości poniżej średniej dla Gminy dla wskaźników:
 Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014r. w podziale na obwody głosowanie w
%
 Organizacje pozarządowe w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
 Działalność gospodarcza w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
 Obiekty opieki zdrowotnej przypadające na 1000 mieszkańców
 Liczba aptek w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
 Liczba budynków wybudowanych po 1989 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.
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Brzezie
Dąbrowa
Grodkowice
Kłaj
Łężkowice
Łysokanie
Szarów
Targowisko
Śr. Artm.
2,84
1,94
2,30
2,38
5,15
0,00
4,27
2,23
38,38
8,74
18,43
24,11
28,35
23,68
16,38
17,26

2,64
21,92

7,82
5,83
9,22
9,82
2,58
16,39
10,68
3,34

8,21

0,71
0,00
0,00
1,49
0,00
3,64
0,00
1,67

0,94

19,19
8,74
9,22
14,29
7,73
16,39
4,27
3,90

10,47

Pomoc społeczna –
bezradność w sprawach
opiekuńczo –
wychowawczych
Pomoc społeczna –
alkoholizm

Pomoc społeczna niepełnosprawność

Udział osób korzystających z pomocy
społecznej w przeliczeniu na 1000
mieszkańców - bezradność w sprawach
opiekuńczo wychowawczych
Udział osób korzystających z pomocy
społecznej w przeliczeniu na 1000
mieszkańców - alkoholizm
Udział osób korzystających z pomocy
społecznej w przeliczeniu na 1000
mieszkańców - niepełnosprawność

Przestępczość – w
zakresie kradzieży,
kradzieży z włamaniem
oraz kradzieży pojazdu
Przestępczość – bójki,
pobicia, rozboje
Przestępczość –
przemoc w rodzinie

Liczba przestępstw w przeliczeniu na
1000 mieszkańców - przestępstwa w
zakresie kradzieży, kradzieży z
włamaniem oraz kradzieży pojazdów
Liczba przestępstw w przeliczeniu na
1000 mieszkańców - bójki, pobicia,
rozboje
Liczba przestępstw w przeliczeniu na
1000 mieszkańców - przestępstwa w
zakresie przemocy domowej

16,35 7,11
12,62 2,91
16,13 11,52
7,44 2,68
12,89 5,15
18,21 10,93
7,12 2,14
10,58 7,24
2,13
1,94
4,61
2,68
5,15
9,11
2,85
1,11
0,00
0,97
0,00
0,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,71
0,97
2,30
1,19
0,00
0,00
0,00
0,00

58,20
25,73
12,67
6,21
3,70
0,16
0,65

Kapitał społeczny

Bezrobocie – bez
kwalifikacji

Liczba bezrobotnych bez kwalifikacji w
przeliczeniu na 1000 mieszkańców

30,56
23,30
29,95
20,54
18,04
36,43
21,37
25,61

54,11
57,01
69,53
59,09
55,82
47,58
62,12
60,32

Frekwencja w wyborach
samorządowych w 2014r. W podziale
na obwody głosowanie w %

Bezrobocie –
długotrwale bezrobotni

Bezrobocie – stopa
bezrobocia

Liczba długotrwale bezrobotnych w
przeliczeniu na 1000 mieszkańców

4%

Bezrobocie – liczba
ogółem

632,58

Liczba bezrobotnych w przeliczeniu na
1000 mieszkańców

4,71%
3,66%
5,08%
3,27%
2,81%
5,38%
3,46%
4,13%

Obciążenie
demograficzne

648,90
636,89
589,86
628,57
641,75
677,60
616,81
620,27

Mieszkańcy obrębów geodezyjnych
Gminy Kłaj w wieku nieprodukcyjnym
na 1000 osób w wieku produkcyjnym

Stopa bezrobocia (procentowy udział
bezrobotnych w osobach w wieku
produkcyjnym)

Struktura ekonomiczna

Pomoc społeczna ubóstwo

Udział osób korzystających z pomocy
społecznej w przeliczeniu na 1000
mieszkańców - ubóstwo

Udział osób w wieku produkcyjnym w
przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Ekonomia społeczna

Organizacje pozarządowe w
przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Jednostka podziału Gminy Kłaj

Tabela 5 Sfera społeczna – wskaźniki

52%
57%
58%
57%
55%
66%
57%
56%

57%

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych danych (szczegółowe informacje – tabela 4)
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Tabela 6 Sfera gospodarcza, środowiskowa, przestrzenno-funkcjonalna, techniczna– wskaźniki

Przedsiębiorczość
mieszkańców

Występowanie
materiałów
azbestowych

Budynki wybudowane
przed 1989

Budynki wybudowane
po 1989

Opieka zdrowotna –
publiczne i
niepubliczne ośrodki
zdrowia

Opieka zdrowotna –
publiczne i
niepubliczne ośrodki
zdrowia

Działalność
gospodarcza w
przeliczeniu na 1000
mieszkańców

Udział wyrobów
azbestowych w danej
jednostce w ilości
wyrobów azbestowych
w całej Gminie

Liczba budynków
wybudowanych przed
1989 w przeliczeniu na
1000 mieszkańców

Liczba budynków
wybudowanych po
1989 w przeliczeniu na
1000 mieszkańców

Obiekty opieki
zdrowotnej
przypadające na 1000
mieszkańców

Liczba aptek w
przeliczeniu na 1000
mieszkańców

Brzezie

46,91

25%

243,07

69,65

0,71

0,71

Dąbrowa

66,99

7%

214,56

137,86

0,00

0,00

Grodkowice

53,00

3%

216,59

62,21

0,00

0,00

Kłaj

29,76

23%

224,40

88,99

0,30

0,60

Łężkowice

61,86

3%

244,85

90,21

2,58

0,00

Łysokanie

78,32

9%

185,79

78,32

0,00

0,00

Szarów

59,83

12%

228,63

56,27

0,00

0,00

Targowisko

60,13

18%

219,38

89,09

0,00

0,00

Średnia
arytmetyczna

57,10

13%

222,16

84,08

0,45

0,16

Jednostka podziału
Gminy

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych danych (szczegółowe informacje – tabela 4)
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2.3.

Zasięgi przestrzenne obszarów rewitalizacji wraz z ich charakterystyką

W oparciu o sporządzoną diagnozę Rady Gminy Kłaj podjęła uchwałę nr XXIV/162/2016 Rady
Gminy Kłaj z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Gminy Kłaj oraz po przeprowadzeniu szczegółowej analizy wskaźnikowej dokonano
wyznaczenia obszaru przeznaczonego do rewitalizacji. Obszar zdegradowany stanowią obręby
geodezyjne takie jak:


Sołectwo Brzezie wraz z sołectwem Gruszki,



Grodkowice,



Kłaj,



Łysokanie.

Wśród wymienionych powyżej wyznaczono obszar rewitalizacji, składający się z 8 podobszarów
rewitalizacji, który zajmuje 197,18ha, co stanowi 3,05% powierzchni gminy, a zamieszkuje go
496 mieszkańców, co stanowi 4,78% mieszkańców całej gminy. Przebieg granic zawarty jest w
poniższym podrozdziale.

2.4.

Szczegółowy opis obszaru rewitalizacji

Wyznaczenia obszaru rewitalizacji dokonano na podstawie podsumowania zebranych
wskaźników,

pogłębionej

analizy

stanu

społeczno-gospodarczego

Gminy

oraz

przeprowadzonych działań z zakresu partycypacji społecznej. W wyniku wszystkich tych działań,
do obszaru rewitalizacji włączono fragmenty miejscowości:


Kłaj,



Brzezie,



Grodkowice,



Łysokanie.

2.4.1. Podobszar Brzezie
Uzasadnienie wyboru podobszaru rewitalizacji:
Wyniki analizy wskaźnikowej zostały zaprezentowane poniżej w formie wykresu, w celu
wizualnego przedstawienia sytuacji zdiagnozowanej w poszczególnych sołectwach Gminy Kłaj.
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Wartości wykazują liczbę zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, oraz sumę zjawisk
kryzysowych dotyczących pozostałych analizowanych sfer- gospodarczej, środowiskowej,
technicznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. W przypadku osiągnięcia przez obręb geodezyjny
wartości mniej korzystnej niż średnia arytmetyczna wskaźnika, wskaźnikowi przypisano wartość
1. W czerwonej ramce zaznaczono omawiany obszar zdegradowany w obrębie którego
wyznaczono podobszar do działań rewitalizacyjnych.
Największą liczbą problemów społecznych odznaczają się sołectwa Grodkowice, Łysokanie (po
10 wskaźników odbiegających od średniej dla gminy), następnie Kłaj i Brzezie (kolejno 9 i 8
wskaźników), wyznaczając tym samym obszar wymagający szczególnej interwencji.
Wykres 1 Wyniki analizy wskaźnikowej dla poszczególnych jednostek analitycznych

Grodkowice

10

Kłaj

4

9

Łysokanie

4
10

Brzezie

3

8

Targowisko

4

7

3

Szarów

4

Dąbrowa

4

2

Łężkowice

4

2

0

2

4

4

6

sfera społeczna

8

10

12

14

16

suma pozostałych sfer

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dostarczonych danych.

Jak wynika z powyższego wykresu, na terenie sołectwa Brzezie zidentyfikowano 8 problemów
sfery społecznej oraz 4 obszary problemowe dotyczące pozostałych sfer, przekraczając średnią
liczbę problemów społecznych zdiagnozowanych na terenie całej gminy, wynoszącą 7. Sołectwo
Brzezie stanowi więc naturalny kierunek interwencji działań rewitalizacyjnych, dążących do
poprawy sytuacji terenów zdegradowanych. Z uwagi na procentowy udział mieszkańców gminy
Kłaj zamieszkujących obszar zdegradowany koniecznym było ograniczenie obszaru rewitalizacji
do podobszarów poszczególnych sołectw, do miejsc szczególnie ważnych dla mieszkańców.
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Założenie zapewnienia jak największej skuteczności i adekwatności działań odpowiadających na
problemy właściwe poszczególnym obszarom rewitalizacji wymaga zintensyfikowania tych
działań, koncentrując je wyłącznie na wyodrębnionej części wskazanego sołectwa. W związku z
tym, w celu uspołecznienia procesu rewitalizacji oraz poznania rzeczywistych potrzeb oraz
oczekiwań mieszkańców gminy, przeprowadzono konsultację społeczne. Jak wynika z danych
pozyskanych drogą przeprowadzonych konsultacji, część mieszkańców gminy nie wyrażała
chęci włączenia ich miejsca zamieszkania do działań rewitalizacyjnych, toteż działania
skoncentrowane na pojedynczych obszarach pozytywnie wpłynęły na opinię mieszkańców,
wskazując

możliwość

zmiany,

celowość

przedsięwzięcia

oraz

korzyści

wynikające

z zaangażowania w proponowane działania. Poprawa stanu obszaru rewitalizacji w kontekście
sfery społecznej, gospodarczej, technicznej oraz infrastrukturalnej pozytywnie wpłynie na
pozostałe tereny, na których w mniejszym zakresie zidentyfikowano obszary problemowe.
Mając na uwadze powyższe, w obrębie sołectwa Brzezie wyznaczono podobszar rewitalizacji,
który opracowany został na podstawie przeprowadzonej analizy wskaźników, w wyniku której
zidentyfikowano natężenie sytuacji kryzysowej na tym obszarze, wnikliwej analizy lokalnych
potencjałów, oraz mając na uwadze społeczny charakter rewitalizacji, głosów mieszkańców.
Wyznaczony do rewitalizacji obszar sołectwa Brzezie zajmuje 5,251 ha, oraz, zgodnie z danymi
Urzędu Stanu Cywilnego, zamieszkiwany jest na stałe przez 41 osób.
Charakterystyka podobszaru rewitalizacji:
Podobszar rewitalizacji położony jest w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej. Południową
granice wsi stanowi droga międzynarodowa E40 z Tuplic do Przemyśla, zapewniając dostęp
komunikacyjny do Krakowa, Bochni i Tarnowa.
Na podobszarze rewitalizacji znajduje się kościół oraz okazałe budynki dawnego folwarku
rodziny Żeleńskich, w których obecnie mieści się filia Zakładu Doświadczalnego Hodowli i
Aklimatyzacji Roślin. Zabudowę mieszkalną tego terenu stanowią głównie domy mieszkalne,
wielorodzinne, znajdujące się na rozległym wzgórzu, z którego rozciąga się panorama na Beskid
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Wyspowy. W porównaniu do sąsiednich wsi, zachowało się tu względnie niewiele starszej
zabudowy mieszkalnej, tj. drewnianych domów z przełomu XIX i XX wieku2.
Potrzeba rewitalizacji obszaru w pobliżu terenów folwarcznych wraz z terenami obiektu
sportowego Brzezie, obejmującego część ulic Dąbrowskiej, Krótkiej, Jana Pawła II oraz
Kościelnej, została potwierdzona przez lokalnych liderów gminy oraz mieszkańców sołectwa,
a natężenie problemów społecznych, gospodarczych oraz technicznych i przestrzennofunkcjonalnych we wskazanej części sołectwa potwierdzone zostało zarówno drogą konsultacji
społecznych z interesariuszami i mieszkańcami gminy, ale także w przeprowadzonej na
potrzeby niniejszego opracowania analizy wskaźnikowej. Teren ten w opinii lokalnej
społeczności funkcjonuje jako obszar problemowy, cechujący się natężeniem zjawisk
negatywnych. Potencjał podobszaru jest obecnie wykorzystywany w bardzo niewielkim
stopniu.
Zakres przestrzenny podobszaru rewitalizacji na terenie sołectwa Brzezie przedstawiony został
na poniższych rysunkach.

2

http://www.klaj.pl/dla-mieszkancow/solectwa/brzezie [dostęp: 13.01.2017]
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Rysunek 4 Obszar rewitalizacji na terenie Gminy Kłaj, podobszar Brzezie

Źródło: opracowanie własne na podstawie portalu e-mapa
Rysunek 5 Obszar rewitalizacji na terenie sołectwa Brzezie

Źródło: opracowanie własne na podstawie portalu e-mapa
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W obrębie sołectwa Brzezie podobszar rewitalizacji został wyznaczony na podstawie analizy
wskaźnikowej, głosów interesariuszy oraz lokalnego potencjału3.
Podobszar rewitalizacji cechuje się natężeniem problemów społecznych. Od dawna, podobszar
ten zamieszkiwany jest przez ludność napływową, w niewielkim stopniu angażującą się w życie
publiczne gminy, z czego wynika negatywna sytuacja związana z niskim poziomem aktywności
społecznej i partycypacji w życiu gminy, determinując niekorzystną wartość wskaźnika
dotyczącego kapitału społecznego, to jest frekwencji w wyborach samorządowych w 2014 r. na
tle gminy. Również poziom przedsiębiorczości mieszkańców tego terenu jest niski. Zdaniem
uczestników konsultacji społecznych, teren ten cechuje się nieznacznym zaangażowaniem
lokalnej społeczności w rozwój obszaru jak również w poprawę własnej sytuacji. Podobnie jak
w przypadku sąsiedniego podobszaru sołectwa Grodkowice, zaznaczono, że grupa osób
zamieszkujących wyznaczony obszar nie ma możliwości bądź nie czuje potrzeby partycypacji
w działaniach mających na celu rozwoju tego terenu- działania rewitalizacyjne stanowią szansę
na zaprezentowanie istotnego znaczenia partycypacji społecznej, wpływu na własne otoczenie
oraz możliwości rozwoju społecznego i gospodarczego.
Na podobszarze tym zidentyfikowano występowanie szeregu zjawisk, które wpływają na
pogłębienie się zjawiska wykluczenia społecznego, zaobserwowanego przez uczestników
konsultacji społecznych, potwierdzonych w drodze przeprowadzonej analizy wskaźnikowej.
Uczestnicy konsultacji społecznych tłumaczyli to funkcjonowaniem na wskazanym terenie
Państwowych Gospodarstw Rolnych, których likwidacja stała się powodem postępującej
degradacji, wzrastającego bezrobocia oraz pogłębiania się życiowej bezradności mieszkańców
okolicy dawnych folwarków Żeleńskich.
Analiza wskaźnikowa w pełni potwierdza zdiagnozowaną sytuację- na terenie tym stopa
bezrobocia, tj. procentowy udział bezrobotnych w grupie osób w wieku produkcyjnym,
negatywnie przekracza średni wskaźnik dla Gminy Kłaj. Ponadto, niekorzystnie sytuacja
kształtuje się także w kontekście liczby bezrobotnych ogółem oraz odsetka osób długotrwale
bezrobotnych, odzwierciedlona w wysokich wskaźnikach dotyczących liczby osób bezrobotnych

3

art. 10 Ustawy z 9 października o rewitalizacji
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w przeliczeniu na 1000 mieszkańców oraz liczby długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na
1000 mieszkańców.
Bezradność życiowa, niska aktywność ekonomiczna i częsta niechęć podjęcia działań mających
na celu poprawę jakości swego życia na terenach zdegradowanych warunkuje wysoki udział
klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Najczęstszymi powodami korzystania z tej
formy wsparcia na wskazanym podobszarze było ubóstwo oraz niepełnosprawność.
Tereny Folwarczne z początkiem XX wieku były terenami doprowadzone do rozkwitu- majątek
Żeleńskich stanowił swego rodzaju wizytówkę sołectwa Brzezie, sąsiedniego sołectwa
Grodkowice oraz ościennych miejscowości. Teren stopniowo ulegał degradacji, a po roku 1950
majątek został rozparcelowany pomiędzy mieszkańców bądź sprzedany. Na wyznaczonym do
działań rewitalizacyjnych podobszarze znajdują się budynki opuszczone, oraz stara zabudowa,
przekształcona w mieszkania służbowe. Z uwagi na fakt, że podobszar ten ulega postępującej
degradacji, funkcjonuje on w opinii mieszkańców jako teren o niskim poziomie bezpieczeństwa,
nazwany został również „miejscem spotkań alkoholowych”. Zdaniem uczestników konsultacji
społecznych, na terenie tym koncentrują się zjawiska negatywne, a jego mieszkańcy
w szczególności narażeni są na wykluczenie społeczne. Wykluczenie społeczne, któremu
zapobieżenie jest jednym z podstawowych założeń Gminnego Programu Rewitalizacji, koreluje
się ze zjawiskiem przestępczości, którego natężenie na tym terenie zdiagnozowano w drodze
przeprowadzonej analizy wskaźnikowej. Szczególnie negatywną sytuację zidentyfikowano
w kontekście przemocy w rodzinie.
Mieszkańcy gminy wykazali, że istotnym problemem na tym terenie jest brak oferty spędzania
wolnego czasu oraz miejsca spotkań dostosowanych do potrzeb młodzieży oraz dzieci,
skutkujący niskim poziomem aktywizacji społecznej oraz integracji lokalnej społeczności.
Potrzeby wiązały się również z poprawą stanu technicznego starszych zabudowań
mieszkalnych, budynków pofolwarcznych, przekształconych w mieszkania służbowe, oraz
pustostanów. Lokalna społeczność obawia się, że w związku z postępującą degradacją wydane
zostaną zakazy użytkowania lokali mieszkalnych. Niekorzystna sytuacja w sferze technicznej
oraz przestrzenno-funkcjonalnej wykazana została również w drodze analizy wskaźnikowej. Jak
wynika z pozyskanych danych, wskaźnikami negatywnie odbiegającymi od średniej wartości dla
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Gminy Kłaj są wskaźniki dotyczące liczby budynków wybudowanych przed oraz po roku 1989.
O złym ich stanie świadczy także wysoki odsetek materiałów azbestowych, przypadający na
wskazany podobszar rewitalizacji.
Interesariusze biorący udział w organizowanych warsztatach również zwrócili uwagę na brak
oferty spędzania wolnego czasu przez młodzież, ponadto wskazując na brak sportowego
zaplecza szkoły, która zlokalizowana jest z dala od centrum sołectwa, oraz potrzebę
odremontowania sali gimnastycznej. Dodatkowo wskazali, że problemem jest niewystarczająca
infrastruktura techniczna (brak chodników, całkowity brak kanalizacji), zaniedbany teren wokół
kościoła (Kościół Przemienienia Pańskiego, Brzezie 2) oraz zaniedbany teren folwarczny. Lokalni
liderzy także zauważyli konieczność modernizacji obiektu sportowego, który odpowiedziałby na
potrzeby mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji oraz integracji, a który ulega degradacji
pomimo inwestycjom finansowym poczynionym ze strony Gminy Kłaj.
Podobne problemy związane z niską estetyką przestrzeni publicznej i degradacją obiektów
użytkowych wykazane zostały przez respondentów przeprowadzonej metodą PAPI ankiety.
Ankietowani wypowiedzieli się, że problemem podobszaru jest brak estetyki i złe
zagospodarowanie przestrzeni (zieleń, ławki, mała architektura). Ponadto respondenci
stwierdzili, że największym problemem podobszaru jest niski poziom uczestnictwa w życiu
społecznym i kulturalnym. Poza wskazanym powyżej, aspektami problematycznymi są:
bezrobocie, ubóstwo oraz przestępczość, potwierdzając trafność diagnozy obszaru
wyznaczonego do działań rewitalizacyjnych na terenie sołectwa Brzezie. Ich zdaniem, powinno
się zadbać o zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz realizację działań szkoleniowodoradczych, które będą odpowiedzią na wysokie bezrobocie.
Potencjał obszaru rewitalizacji, determinowany jest przez istnienie infrastruktury możliwej do
zagospodarowania, atrakcyjność krajobrazu, bogatą historię oraz znaczenie i funkcje, jakie
obszar pełnił w przeszłości.
Zdaniem lokalnych liderów, za obszar na terenie sołectwa Brzezie, cechujący się największym
potencjałem, należy uznać tereny zabudowań pofolwarcznych oraz przyległe. Konsultacje
społeczne wykazały, że Interesariusze Programu Rewitalizacji za celowe uznają ograniczenie
postępującej degradacji obszaru, i przywrócenie obiektom ich dawnego stanu. Zdaniem
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mieszkańców gminy pozytywnie wpłynie to nie tylko na obszar rewitalizacji wyznaczony na
terenie sołectwa Brzezie, ale również korzyści zapewni całemu sołectwu, jak i Gminie Kłaj.
Ponadto, odtworzenie tego terenu wymagać będzie znacznego zaangażowania oraz współpracy
Interesariuszy Programu, w tym mieszkańców, przedsiębiorców i lokalnych liderów, tym samym
wpływając

na

integrację

społeczną,

zmniejszenie

się

dystansu

i

wypracowanie

nieeksploatowanych dotąd kanałów współpracy.
Miejscami z potencjałem, które walczą ze społecznym wykluczeniem, są na terenie sołectwa
Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Spółdzielnia Socjalna „Krok do Przodu”, która zajmuje
się aktywizacją zawodową i przywracaniem na rynek pracy. Potencjał stanowi też stosunkowo
duża liczba organizacji pozarządowych. Instytucje te, z uwagi na kontakt ze społecznością
lokalną, szczególnie dotkniętą problemami, mogą okazać się dobrym partnerem w
wyprowadzaniu obszaru z sytuacji kryzysowej.
Na wyznaczonym do działań rewitalizacyjnych obszarze znajduje się teren sportowy, potencjał
którego wskazany został przez uczestników konsultacji społecznych w związku z możliwości
stworzenia sekcji piłkarskiej dla dzieci i młodzieży. Na terenie tym znajduje się budynek
Wiejskiego Domu Kultury, w pewnym zakresie odpowiadający na potrzeby społeczne
mieszkańców sołectwa. Budynek WDK będzie w roku 2017 termomodernizowany z budżetu
Gminy, choć jego stan techniczny wymaga kompleksowej modernizacji. Lokalni liderzy
zaznaczyli, iż rozbudowany obszar sportowy oraz zmodernizowany budynek Wiejskiego Domu
Kultury staną się uczęszczanymi miejscami integracji i aktywizacji społecznej, jak również
miejscem organizowania wydarzeń okolicznościowych, kulturalnych, rozrywkowych oraz
sportowych.
Nie bez znaczenia jest potencjał turystyczny Podobszaru rewitalizacji wyznaczonego na terenie
sołectwa Brzezie wraz z obszarem na terenie ościennego sołectwa Grodkowice, wynikający z
lokalizacji okazałych budynków dawnego folwarku, w których obecnie mieści się Zakład
Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Do gminnego rejestru zabytków wpisane zostały
domostwa, zagrody oraz obiekty gospodarcze (łącznie 10 pozycji). W Brzeziu dokonano również
licznych odkryć archeologicznych. Do najistotniejszych wykopalisk należy osada reprezentująca
kulturę ceramiki promienistej z drugiego okresu neolitu. Należy wspomnieć, że przez
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wyznaczony teren przebiega szlak rowerowy, który przy odpowiednim zaangażowaniu
mieszkańców dodatkowo wpłynąć mógłby na dynamizację obszaru.
Rysunek 6 Kościół w Brzeziu oraz panorama miejscowości

Źródło: http://www.klaj.pl
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2.4.2. Podobszar Grodkowice
Uzasadnienie wyboru podobszaru rewitalizacji:
Wyniki analizy wskaźnikowej zostały zaprezentowane poniżej w formie wykresu, w celu
wizualnego przedstawienia sytuacji zdiagnozowanej w poszczególnych sołectwach Gminy Kłaj.
Wartości wykazują liczbę zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, oraz sumę zjawisk
kryzysowych dotyczących pozostałych analizowanych sfer- gospodarczej, środowiskowej,
technicznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. W przypadku osiągnięcia przez obręb geodezyjny
wartości mniej korzystnej niż średnia arytmetyczna wskaźnika, wskaźnikowi przypisano wartość
1. W czerwonej ramce zaznaczono omawiany obszar zdegradowany w obrębie którego
wyznaczono podobszar do działań rewitalizacyjnych.
Największą liczbą problemów społecznych odznaczają się sołectwa Grodkowice, Łysokanie (po
10 wskaźników odbiegających od średniej dla gminy), następnie Kłaj i Brzezie (kolejno 9 i 8
wskaźników), wyznaczając tym samym obszar wymagający szczególnej interwencji.
Wykres 2 Wyniki analizy wskaźnikowej dla poszczególnych jednostek analitycznych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie dostarczonych danych.

Analiza wskaźnikowa wykazała największą liczbę zjawisk mogących świadczyć o sytuacji
kryzysowej na terenie sołectwa Grodkowice, gdzie liczba wskaźników negatywnie
odbiegających od średniej dla Gminy Kłaj jest najwyższa, wynosząc 14. Sołectwo Grodkowice
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stanowi więc naturalny kierunek interwencji działań rewitalizacyjnych, dążących do poprawy
sytuacji terenów zdegradowanych. Z uwagi na procentowy udział mieszkańców gminy Kłaj
zamieszkujących obszar zdegradowany koniecznym było ograniczenie obszaru rewitalizacji do
podobszarów poszczególnych sołectw, do miejsc szczególnie ważnych dla mieszkańców. Obszar
interwencji Gminnego Programu Rewitalizacji stanowi więc część sołectwa Grodkowice,
charakteryzującego się największym nagromadzeniem zjawisk kryzysowych.
Konieczność zintensyfikowania działań i skoncentrowania ich na jednym tylko obszarze
determinowana jest założeniem zapewnienia możliwie największej skuteczności działań
dążących do poprawy zdegradowanego stanu na omawianym terenie. Jak wynika z danych
pozyskanych drogą przeprowadzonych konsultacji społecznych, część mieszkańców gminy nie
wyrażała chęci włączenia ich miejsca zamieszkania do działań rewitalizacyjnych, toteż działania
skoncentrowane na jednym podobszarze pozytywnie wpłyną na opinię mieszkańców,
wskazując możliwość zmiany, celowość działania oraz korzyści wynikających z zaangażowania
w proponowane zadania. Poprawa stanu obszaru rewitalizacji w kontekście sfery społecznej,
gospodarczej, technicznej oraz infrastrukturalnej pozytywnie wpłynie na pozostałe tereny, na
których zidentyfikowano zjawiska problemowe.
Mając na uwadze powyższe, w obrębie sołectwa Grodkowice wyznaczono podobszar
rewitalizacji, który opracowany został na podstawie przeprowadzonej analizy wskaźników,
w wyniku której zidentyfikowano natężenie sytuacji kryzysowej na tym obszarze, wnikliwej
analizy lokalnych potencjałów, oraz głosów mieszkańców. Wyznaczony do rewitalizacji
podobszar sołectwa Grodkowice zajmuje 10,379 ha, oraz, zgodnie z danymi Urzędu Stanu
Cywilnego, zamieszkiwany jest na stałe przez 24 osoby.
Charakterystyka podobszaru rewitalizacji:
Jest to podobszar na terenie którego zlokalizowany jest pałac Żeleńskich, obejmujący część ulic
Wiejskiej, Karola Żeleńskiego oraz ulicę Wąwozową. W przeszłości miał istotne znaczenie dla
całej Gminy Kłaj, stracił jednak swą dawną funkcję i w opinii lokalnej społeczności funkcjonuje
jako obszar problemowy, cechujący się natężeniem zjawisk negatywnych. Potencjał podobszaru
jest

obecnie wykorzystywany w niewielkim stopniu. Natężenie problemów społecznych,

gospodarczych oraz technicznych i przestrzenno-funkcjonalnych we wskazanej części sołectwa
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potwierdzone zostało zarówno drogą konsultacji społecznych z interesariuszami i mieszkańcami
gminy, ale także w przeprowadzonej na potrzeby niniejszego opracowania analizy
wskaźnikowej.
Zasięg terytorialny wyznaczonego obszaru rewitalizacji na tle Gminy Kłaj oraz sołectwa
Grodkowice zaprezentowany został na poniższych rysunkach.
Rysunek 7 Podobszar rewitalizacji w obrębie sołectwa Grodkowice na tle Gminy Kłaj

Źródło: opracowanie własne na podstawie portalu e-mapa
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Rysunek 8 Podobszar rewitalizacji w obrębie sołectwa Grodkowice

Źródło: opracowanie własne na podstawie portalu e-mapa

W obrębie sołectwa Grodkowice podobszar rewitalizacji został wyznaczony na podstawie
analizy wskaźnikowej, głosów interesariuszy oraz lokalnego potencjału4.
Podobszar rewitalizacji położony jest w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, położona na
wzniesieniu. Zabudowa znajduje się na wschodnim stoku tego wzgórza przy drodze
przechodzącej przez centrum miejscowości. Część zabudowy to urokliwe drewniane chałupy
z początku XX wieku. Na terenie wyznaczonym jako podobszar rewitalizacji znajduje się zespół
podworski majątku Żeleńskich, w którym obecnie znajduje się Zakład Doświadczalny Instytutu
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Zakład został utworzony w dawnych majątkach Żeleńskich,
w Grodkowicach i Brzeziu. Jest jednym z 13 podobnych zakładów, działających w składzie
całego Instytutu (IHAR). Do głównych kierunków prac Zakładu w Grodkowicach należą:
atestacja rodów i materiałów hodowlanych zbóż jarych i ozimych, prowadzenie hodowli

4

art. 10 Ustawy z 9 października o rewitalizacji
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zachowawczej i produkcja materiału siewnego roślin rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie
w produkcji nowych odmian, wyhodowanych w Instytucie.5.
Podobszar rewitalizacji cechuje się natężeniem problemów społecznych. Całą miejscowość, w
tym podobszar rewitalizacji Grodkowice zamieszkuje duża liczba ludności napływowej,
w niewielkim stopniu angażującej się w życie publiczne gminy oraz nieintegrującą się
z mieszkańcami miejscowości sąsiednich, z czego wynika negatywna sytuacja związana z niskim
poziomem aktywności społecznej, determinując niekorzystną wartość wskaźnika dotyczącego
ekonomii społecznej, to jest liczby organizacji pozarządowych funkcjonujących na tym terenie.
Na podobszarze tym zidentyfikowano występowanie szeregu zjawisk, które wpływają na
pogłębienie się zjawiska wykluczenia społecznego, zaobserwowanego przez uczestników
konsultacji społecznych, potwierdzonych w drodze przeprowadzonej analizy wskaźnikowej.
Negatywna sytuacja dotyczy w szczególności bezrobocia, w tym wysokiej stopy bezrobocia,
liczby bezrobotnych ogółem, a także liczby osób bezrobotnych długotrwale oraz
niedysponujących kwalifikacjami niezbędnymi do podjęcia zatrudnienia na rynku pracy. Innym
problemem na tym obszarze jest niska aktywność ekonomiczna mieszkańców, wyrażona
w wysokim wskaźniku dotyczącym pomocy społecznej, to jest liczby osób objętych tą formą
wsparcia z uwagi na bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. W kontekście
wykluczenia społecznego często obserwuje się korelację ze zjawiskiem przestępczości, które na
wskazanym podobszarze jest szczególnie dotkliwe.
Zauważono, że zjawisko wykluczenia społecznego, niwelacja i zapobieżenie któremu jest
jednym z głównych celów Programu Rewitalizacji, dotykać może w szczególności mieszkańców
starych mieszkań służbowych, znajdujących się na wyznaczonym terenie w ramach Zakładu
Doświadczalnego Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Grodkowicach. Ponadto, zdaniem
mieszkańców, tereny wokół Zakładu IHR są miejscem natężenia patologii społecznych takich,
jak nadmierne spożywanie alkoholu.
Zapytani o powody postępującego zjawiska wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji,
mieszkańcy zauważyli, że jednym z najważniejszych źródeł wykluczenia jest niski poziom
uczestnictwa młodzieży z tego rejonu w życiu Gminy. Ich zdaniem przekształcenie tego terenu
5

http://www.klaj.pl/dla-mieszkancow/solectwa/grodkowice [dostęp: 13.01.2017]
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w miejsce spotkań mieszkańców Grodkowic, jak również sąsiednich miejscowości, przemieni
zdegradowane tereny w miejsce o zwiększonym potencjale społecznym, ale również
gospodarczym i technicznym.
Zdaniem władz sołectwa, obszar ten zamieszkuje przeważająca liczba osób starszych, co
prowadzi do starzenia się społeczeństwa. Obciążenie demograficzne, czyli negatywny stosunek
osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym względem udziału grupy wieku
poprodukcyjnego, potwierdzone zostało przez analizowane wskaźniki, to jest wskaźnik
dotyczący struktury demograficznej (udział osób w wieku produkcyjnym w przeliczeniu na 1000
mieszkańców) oraz obciążenia demograficznego (mieszkańcy obrębów geodezyjnych Gminy
Kłaj w wieku nieprodukcyjnym na 1000 osób w wieku produkcyjnym). Dostrzegalne zmiany w
strukturze demograficznej pod względem ekonomicznym będą odczuwalne przede wszystkim
w przyszłości, gdy osoby będące obecnie w wieku produkcyjnym zaczną osiągać wiek
poprodukcyjny, a w wiek produkcyjny zaczną wkraczać (mniej liczne) roczniki osób będących
obecnie w wieku przedprodukcyjnym.
W kontekście sfery technicznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej przeprowadzona diagnoza
wykazała niedostateczną liczbę budynków wybudowanych po roku 1989, co determinuje
pogorszony stan istniejących na obszarze rewitalizacji budynków wynikający z długiego czasu
ich użytkowania. Problemy infrastrukturalne dotyczą również ograniczonego dostępu do opieki
medycznej, wykazanego przez wskaźniki dotyczące opieki zdrowotnej: publiczne i niepubliczne
ośrodki zdrowia- obiekty opieki zdrowotnej przypadające na 1000 mieszkańców, oraz liczba
aptek w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.
Tereny Pałacu Żeleńskich, stanowiące istotny obiekt dla całej Gminy Kłaj, z początkiem XX wieku
były terenami doprowadzonymi do rozkwitu przez właścicieli zarządzających swoim majątkiem.
Przypuszcza się, że zadbane rolnicze tereny z atrakcyjnym architektonicznie zabudowaniem
dworskim stanowiły wizytówkę tego miejsca oraz ościennych miejscowości. W latach 50. XX
wieku obiekt został upaństwowiony, pełniąc funkcję Państwowego Gospodarstwa Rolnego,
następnie przechodząc pod zarząd Zakładu IHR. Zabudowania na terenie rewitalizacji ulegały
stopniowej degradacji. Należy zaznaczyć, że na terenie tym znajdują się również budynki
opuszczone, w bardzo złym stanie technicznym. Mieszkańcy wyrazili obawy, że budynki
gospodarcze, w przeszłości przekształcone na cele służbowe, z czasem będą podlegać
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postępującej degradacji, co skutkować może zakazem ich użytkowania i decyzją rozbiórki.
Jednocześnie należy zauważyć, że najważniejsza atrakcja gminy jaką jest Pałac Żeleńskich jest
niedostępna dla mieszkańców sołectwa.
Negatywnym zjawiskiem wykazanym w drodze przeprowadzonej diagnozy dotyczącej sfery
gospodarczej jest niska przedsiębiorczość mieszkańców, tj. niedostateczna liczba podmiotów
gospodarki narodowej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Na terenie sołectwa Grodkowice
funkcjonują podmioty gospodarcze oferujące mieszkańcom zatrudnienie, jednakże, zdaniem
lokalnych liderów, możliwości rozwoju gospodarczego gminy oparte powinny być o znajdujące
się na terenie obszaru rewitalizacji Zakład IHR oraz Pałac Żeleńskich. W drodze konsultacji
społecznych wykazano również bardzo niski poziom zaangażowania się lokalnej społeczności w
rozwój własny oraz rozwój swego miejsca zamieszkania. Zamieszkujący wyznaczony obszar
mieszkańcy nie mieli dotąd możliwości bądź nie czuli potrzeby włączenia się w działania mające
na celu poprawę sytuacji w swym najbliższym otoczeniu. Działania rewitalizacyjne w ramach
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj zapewniają im potencjalną szansę rozwoju
gospodarczego, ekonomicznego oraz społecznego.
Przeprowadzone konsultacje społeczne pozwoliły wyznaczyć kierunki działań oraz określić skalę
potrzeb. Według opinii wyrażonych w wywiadach kwestionariuszowych, głównymi problemami
sołectwa są przede wszystkim bezrobocie i starzenie się społeczeństwa. Najgorzej ocenianym
aspektem życia okazała się strefa społeczno-funkcjonalna, tj. dostępność i jakość oferty
kulturalnej, dostępność i jakość obiektów usługowo-handlowych oraz warunki do aktywności
obywatelskiej i działania w organizacjach pozarządowych. Odpowiedzią na te problemy
zdaniem respondentów powinna być realizacja działań szkoleniowo-doradczych, promocja
przedsiębiorczości i wsparcie dla osób zakładających własną działalność gospodarczą,
organizacja większej liczby wydarzeń o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym, zwiększenie
poziomu bezpieczeństwa, zagospodarowanie przestrzeni publicznych oraz rozbudowa i
modernizacja przedszkoli i szkół.
Poza wskaźnikami oraz głosami interesariuszy o opinię poproszono lokalnych liderów.
Wskazywali oni sołectwo Grodkowice jako jedno z najbardziej zdegradowanych, na których
zauważyć można wysoki udział osób ubogich i bezrobotnych, co często pociąga za sobą inne
zjawiska negatywne. Zdaniem sołtysa Grodkowic obszar zamieszkuje przeważająca liczba osób
41

starszych, co prowadzi do starzenia się społeczeństwa. Dodatkowo zwrócono uwagę na brak
domu kultury oraz niewystarczającą infrastrukturę sportową i techniczną (brak chodników oraz
ścieżek rowerowych, szczególnie przy drogach prowadzących do szkoły). Podczas planowania
działań rewitalizacyjnych warto zwrócić uwagę na stan techniczny kaplicy oraz umożliwienie
szerszego dostępu do pałacu Żeleńskich.
Potencjał obszaru rewitalizacji determinowany jest przede wszystkim przez lokalizację Pałacu
Żeleńskich oraz okolicznego zabytkowego parku, leżących obecnie na terenie Zakładu
Doświadczalnego Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Budynkami znajdującymi się na terenie parku
są Pałac Żeleńskich z 1902 roku, obora, piwniczka-serownia, budynki gospodarcze ZDHiAR, oraz
zabudowania mieszkalne. Park uznany jest za zabytek orzeczeniem Urzędu Wojewódzkiego w
Krakowie z dnia 22 maja 1983 roku. W 1906 roku, w związku z przebudową pałacu,
wprowadzono wiele gatunków drzew egzotycznych, później częściowo zastąpionych gatunkami
takimi jak: klony, lipy, jesiony, kasztanowce i robinie. Wiek drzew ocenia się na około 150 do
300 lat.

Rysunek 9 Pałac Żeleńskich w obszarze rewitalizacji

Źródło: http://www.palac-zelenskich.pl/palac-zelenskich.html

Działania mające na celu rewitalizację obiektu i doprowadzenia terenu do początkowego stanu
wpłynie pozytywne nie tylko na wizerunek obszaru zdegradowanego ale również sołectwa jak i
gminy, pozytywnie wpływając na sferę gospodarczą- determinując ruch turystyczny oraz
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wzbogacając lokalny rynek pracy. Zauważono także możliwości poprawy życia mieszkańców
obszaru rewitalizacji, szczególnie zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego. Przewiduje
się także wzmożenie aktywności mieszkańców, polepszenie relacji poprzez integrację
społeczną, nawiązanie współpracy pomiędzy mieszkańcami, władzami gminy oraz
przedsiębiorcami, a także stopniowe niwelowanie negatywnych zjawisk zdiagnozowanych na
tym terenie. Odtworzenie poprzedniego, dobrego stanu Pałacu Żeleńskich oraz przyległego do
niego parku będzie wymagało znacznej współpracy pomiędzy mieszkańcami jak i
zarządzającymi tym terenem.
Dodatkowy potencjał stanowi fakt, iż przez wyznaczony teren przebiega szlak rowerowy, który
przy odpowiednim zaangażowaniu mieszkańców oraz polepszeniu ogólnego stanu terenu
wyznaczonego do rewitalizacji pozytywnie wpłynie na dynamizację obszaru.
2.4.3. Podobszar Łysokanie
Uzasadnienie wyboru podobszaru rewitalizacji:
Wyniki analizy wskaźnikowej zostały zaprezentowane poniżej w formie wykresu, w celu
wizualnego przedstawienia sytuacji zdiagnozowanej w poszczególnych sołectwach Gminy Kłaj.
Wartości wykazują liczbę zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, oraz sumę zjawisk
kryzysowych dotyczących pozostałych analizowanych sfer- gospodarczej, środowiskowej,
technicznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. W przypadku osiągnięcia przez obręb geodezyjny
wartości mniej korzystnej niż średnia arytmetyczna wskaźnika, wskaźnikowi przypisano wartość
1. W czerwonej ramce zaznaczono omawiany obszar zdegradowany w obrębie którego
wyznaczono podobszar do działań rewitalizacyjnych.
Największą liczbą problemów społecznych odznaczają się sołectwa Grodkowice, Łysokanie (po
10 wskaźników odbiegających od średniej dla gminy), następnie Kłaj i Brzezie (kolejno 9 i 8
wskaźników), wyznaczając tym samym obszar wymagający szczególnej interwencji.
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Wykres 3 Wyniki analizy wskaźnikowej dla poszczególnych jednostek analitycznych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie dostarczonych danych.

Jak wynika z danych, sołectwo Łysokanie oraz sołectwo Kłaj cechują się taką samą liczbą
zdiagnozowanych negatywnych sytuacji na ich obszarze, choć Łysokanie charakteryzują się
większym natężeniem problemów społecznych, których liczba (wraz z sołectwem Grodkowice)
jest najwyższa na tle wszystkich analizowanych obrębów geodezyjnych Gminy Kłaj. Na terenie
sołectwa zidentyfikowano łącznie 13 problemów we wszystkich analizowanych sferach, przy
czym problemów dotyczących sfery społecznej było 10.
Założenie zapewnienia jak największej skuteczności i adekwatności działań odpowiadających na
problemy właściwe poszczególnym obszarom rewitalizacji wymaga zintensyfikowania tych
działań, koncentrując je wyłącznie na wyodrębnionej części wskazanego sołectwa, z
pominięciem terenów charakteryzujących się mniej znaczącym potencjałem, niezamieszkałym
bądź spotykającym się ze sprzeciwem mieszkańców, którzy przeciwni są włączeniu miejsca ich
zamieszkania do działań rewitalizacyjnych. W związku z tym, w celu uspołecznienia procesu
rewitalizacji oraz poznania rzeczywistych potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców gminy,
przeprowadzono konsultację społeczne. Z wykorzystaniem informacji pozyskanych drogą
zrealizowanych konsultacji, obszar rewitalizacji na terenie sołectwa Łysokanie wyznaczony
został we wschodniej jego części, obejmując teren zamieszkanych obecnie byłych ogródków
działkowych. Działania skoncentrowane na pojedynczych obszarach pozytywnie wpłyną na
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opinię mieszkańców, wskazując możliwość zmiany, celowość przedsięwzięcia oraz korzyści
wynikające z zaangażowania w proponowane działania. Poprawa stanu obszaru rewitalizacji w
kontekście sfery społecznej, gospodarczej, technicznej oraz infrastrukturalnej pozytywnie
wpłynie również na pozostałe tereny, na których w mniejszym zakresie zidentyfikowano
obszary problemowe.
Mając na uwadze powyższe, w obrębie sołectwa Łysokanie wyznaczono podobszar rewitalizacji,
który opracowany został na podstawie przeprowadzonej analizy wskaźników, w wyniku której
zidentyfikowano natężenie sytuacji kryzysowej na tym obszarze, wnikliwej analizy lokalnych
potencjałów, oraz opinii mieszkańców. Wyznaczony do rewitalizacji obszar sołectwa Łysokanie
zajmuje 44,179 ha, oraz, zgodnie z danymi Urzędu Stanu Cywilnego, zamieszkiwany jest na stałe
przez 272 osoby.
Charakterystyka podobszaru rewitalizacji:
Podobszar sołectwa Łysokanie, położony jest w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, na
linii międzynarodowej drogi E40, z Tuplic do Przemyśla, oraz w południowo-zachodniej części
Gminy Kłaj, granicząc z sołectwami Grodkowice, Brzezie, Szarów oraz Targówek. Większość
zabudowań wsi stanowią położone wzdłuż głównej drogi nowe domy typu willowego. Całą
wschodnią część wsi Łysokanie zajmuje osiedle domów jednorodzinnych i rekreacyjnych
powstałych na byłych terenach działkowych6.

6

http://www.klaj.pl/dla-mieszkancow/solectwa/lysokanie
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Rysunek 10 Obszar rewitalizacji w obrębie Gminy Kłaj

Źródło:
opracowanie własne na podstawie portalu e-mapa
Rysunek 11 Obszar rewitalizacji w obrębie sołectwa Łysokanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie portalu e-mapa
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Obszar rewitalizacji wskazany na terenie sołectwa Łysokanie cechuje się najwyższą liczbą
problemów społecznych. Wynika to z faktu, że teren ten stanowi osiedle mieszkalne
o skoncentrowanej zabudowie jednorodzinnej oraz rekreacyjnej, znajdujące się na terenie
byłych ogródków działkowych znajdujących się pod zarządem gminy.
Degradacja podobszaru związana jest przede wszystkim ze zdecydowanie niskim poziomem
samowystarczalności ekonomicznej mieszkańców. Bezradność życiowa, niska aktywność
ekonomiczna i częsta niechęć podjęcia działań mających na celu poprawę jakości swego życia
na terenach zdegradowanych warunkuje wysoki udział klientów Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. We wszystkich wskaźnikach dotyczących liczby klientów pomocy społecznej
przeprowadzona analiza wskaźnikowa wykazała wartości negatywnie odbiegające od średniej
dla wszystkich jednostek geodezyjnych Gminy Kłaj. Jak wynika z danych, najczęstszymi
powodami korzystania z tej formy wsparcia na wskazanym podobszarze było ubóstwo
(wskaźnik dotyczący udziału osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000
mieszkańców z powodu ubóstwa), bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
(wskaźnik: udział osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000
mieszkańców - bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych), alkoholizm (udział osób
korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców z powodu
alkoholizmu), oraz niepełnosprawność (udział osób korzystających z pomocy społecznej w
przeliczeniu na 1000 mieszkańców – niepełnosprawność).
Możliwej przyczyny omówionego powyżej stanu dopatrywać się można w innych wskaźnikach
ujawniających podobszary problemowe w sferze społecznej, tj. we wskaźnikach dotyczących
wysokiego poziomu bezrobocia pośród mieszkańców podobszaru rewitalizacji. Negatywna
sytuacja dotyczy w szczególności wysokiej stopy bezrobocia, to jest procentowego udziału
bezrobotnych w liczbie osób będących w wieku produkcyjnym, liczby bezrobotnych ogółem, a
także liczby osób długotrwale bezrobotnych oraz niedysponujących kwalifikacjami niezbędnymi
do podjęcia zatrudnienia na rynku pracy.
Powyższe problemy społeczne warunkują również inne negatywne zjawiska, które wpływają na
pogłębienie się wykluczenia społecznego, zaobserwowanego przez uczestników konsultacji
społecznych, a potwierdzonych w drodze przeprowadzonej analizy wskaźnikowej. W kontekście
wykluczenia społecznego często obserwuje się korelację ze zjawiskiem przestępczości, którego
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natężenie zdiagnozowane zostało na terenie sołectwa Łysokanie, część którego stanowi
podobszar rewitalizacji. Szczególnie negatywną sytuację zidentyfikowano w kontekście
następujących bezrobocia i przestępczości.
Aspektem warunkującym degradację terenu wyznaczonego do działań rewitalizacji jest także
niska aktywność ekonomiczna jego mieszkańców, przejawiająca się w zbyt niskiej na tle średniej
dla Gminy Kłaj liczby organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców.
W kontekście pozostałych analizowanych w Programie Rewitalizacji sfer, konsultacje społeczne
wskazały szczególnie na problem związany z dostępnością infrastruktury zdrowia. Pomimo
koncentracji zabudowy mieszkaniowej sołectwa Łysokanie na terenie wskazanym do
rewitalizacji, dostęp mieszkańców do usług, w tym do służby zdrowia, jest zdecydowanie
ograniczony. Analiza wskaźnikowa potwierdziła tę sytuację poprzez wartość odbiegającą od
średniej dla Gminy Kłaj w kontekście wskaźników: opieka zdrowotna – publiczne i niepubliczne
ośrodki zdrowia: Obiekty opieki zdrowotnej przypadające na 1000 mieszkańców, oraz publiczne
i niepubliczne ośrodki zdrowia: Liczba aptek w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.
Pomimo, że w sołectwie dominuje względnie nowa zabudowa, w tym domy typu willowego,
podobszar rewitalizacji charakteryzuje się znaczną liczbą budynków wybudowanych przed
rokiem 1989. Okres użytkowania negatywnie wpływa na stan techniczny zabudowań, które
często wymagają remontów i modernizacji, w tym termomodernizacji. Stan ten potwierdzony
został drogą przeprowadzonej analizy wskaźnikowej, o czym świadczy negatywnie odbiegający
od średniej gminnej wskaźnik dotyczący niskiej liczby budynków wybudowanych po 1989 roku
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców podobszaru.
Poza wskaźnikami oraz głosami interesariuszy o opinię poproszono sołtysa sołectwa Łysokanie,
w którego opinii na terenie podobszaru brakuje miejsca rekreacji i integracji lokalnej
społeczności, a także działającego Domu Kultury, który obecnie jest zamknięty z powodu
przedłużających się prac remontowych. Dostępność tego rodzaju miejsc jest niezbędna w celu
odpowiedzenia na podstawowe potrzeby lokalnej społeczności, tym samym warunkując wzrost
zjawisk pozytywnych, w tym integracji mieszkańców i aktywności społecznej, jak również
zaangażowania w życie publiczne gminy. Warto uwagę zwrócić na fakt, że brak oferty oraz
miejsc spędzania wolnego czasu skierowanych do dzieci i młodzieży, oraz do osób dorosłych,
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wpływać może negatywnie na poziom przestępczości (szczególności wandalizmu), oraz na
nadmierne spożywanie alkoholu.
Ponadto, zwrócono uwagę na brak świadomości ekologicznej mieszkańców Łysokań, którzy ze
względu na brak podpięcia do kanalizacji usuwają zanieczyszczenia do wspólnej przestrzeni
publicznej. Podobszar charakteryzuje się również niewystarczającą infrastrukturą techniczną, a
w szczególności brakiem chodników, ścieżek rowerowych oraz miejsc parkingowych.
Z analizy wywiadów kwestionariuszowych wynika, że główne problemy sołectwa są
jednocześnie problemami zdiagnozowanymi drogą przeprowadzonej analizy wskaźnikowej. Są
to w szczególności: bezrobocie, ubóstwo, oraz przestępczość (wandalizm). Co więcej,
ankietowani mieszkańcy podobszaru rewitalizacji zwrócili uwagę na postępujące wykluczenie
cyfrowe, oraz niski poziom integracji z osobami niepełnosprawnymi. Osoby dotknięte różnego
rodzaju formami niepełnosprawności należą do grup szczególnie narażonych na wykluczenie
społeczne, w częstych przypadkach spędzając dnie wyłącznie we własnych domach, z
ograniczonym kontaktem z innymi mieszkańcami miejscowości. Uwagę zwrócić należy na fakt
zwiększonych potrzeb takich osób, które często nie są w stanie zaspokoić ich samodzielnie, oraz
na pogorszenie się jakości ich życia.
Potencjał podobszaru rewitalizacji wynika przede wszystkim z funkcji przez niego pełnionej. Na
terenie tym zidentyfikowano natężenie ludności, co warunkuje możliwość objęcia możliwie
największej liczby mieszkańców działaniami rewitalizacyjnymi. Z faktu tego wynika, iż
bezpośrednie korzyści z rewitalizacji pozytywnie wpłyną na poprawę jakości życia znacznej
liczby mieszkańców. Skoncentrowanie działań tego rodzaju na wyznaczonym terenie pozwoli
również na efektywne zapoznanie przeważającego odsetka mieszkańców sołectwa z Gminnym
Programem Rewitalizacji, wskazując możliwe sposoby zapobieżenia negatywnym sytuacjom
oraz korzyści wynikających z zaangażowania się w życie publiczne gminy, w dalszej
perspektywie pozytywnie wpływając na integrację mieszkańców wskazanego podobszaru.
Również bezpośrednie sąsiadowanie miejscowości Targowisko (od wschodu) oraz Szarów (od
północy) są nie bez znaczenia z uwagi na fakt, że tereny te nie zostały objęte działaniami
rewitalizacyjnymi, toteż możliwe jest zapewnienie szeregu korzyści również dla mieszkańców
wymienionych dwóch sołectw z uwagi na pobliże podobszaru rewitalizacji.
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O potencjale podobszaru rewitalizacji wyznaczonego na terenie sołectwa Łysokanie stanowi
również niezagospodarowany teren o powierzchni około 0,85 ha, znajdujący się w obrębie
zamieszkałego osiedla na terenach uprzednio przeznaczonych na ogródki działkowe,
pozostający w administracji Gminy Kłaj.
Rysunek 12 Widok na podobszar rewitalizacji na terenie sołectwa Łysokanie

Źródło: http://www.klaj.pl/dla-mieszkancow/solectwa/lysokanie

2.4.4. Podobszary w sołectwie Kłaj
Uzasadnienie wyboru podobszarów rewitalizacji:
Wyniki analizy wskaźnikowej zostały zaprezentowane poniżej w formie wykresu, w celu
wizualnego przedstawienia sytuacji zdiagnozowanej w poszczególnych sołectwach Gminy Kłaj.
Wartości wykazują liczbę zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, oraz sumę zjawisk
kryzysowych dotyczących pozostałych analizowanych sfer- gospodarczej, środowiskowej,
technicznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. W przypadku osiągnięcia przez obręb geodezyjny
wartości mniej korzystnej niż średnia arytmetyczna wskaźnika, wskaźnikowi przypisano wartość
1. W czerwonej ramce zaznaczono omawiany podobszar zdegradowany w obrębie którego
wyznaczono podobszar do działań rewitalizacyjnych.
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Największą liczbą problemów społecznych odznaczają się sołectwa Grodkowice, Łysokanie (po
10 wskaźników odbiegających od średniej dla gminy), następnie Kłaj i Brzezie (kolejno 9 i 8
wskaźników), wyznaczając tym samym podobszar wymagający szczególnej interwencji.
Wykres 4 Wyniki analizy wskaźnikowej dla poszczególnych jednostek analitycznych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie dostarczonych danych.

Sołectwo Kłaj charakteryzuje się drugą najwyższą liczbą problemów społecznych (9), oraz
drugim największym (wraz z sołectwami Brzezie i Grodkowice) natężeniem problemów
dotyczących pozostałych sfer na tle wszystkich jednostek geodezyjnych Gminy Kłaj.
W związku z tym, w obrębie sołectwa Kłaj wyznaczono podobszary rewitalizacji, które
opracowane zostały na podstawie przeprowadzonej analizy wskaźników, w wyniku której
zidentyfikowano natężenie sytuacji kryzysowej na tym podobszarze, wnikliwej analizy lokalnych
potencjałów, oraz opinii mieszkańców. Sołectwo to charakteryzuje się znaczną powierzchnią
oraz liczebnością populacji, przekraczając wymogi związane z wyznaczeniem podobszaru
rewitalizacji, toteż niezbędne było wskazanie jedynie fragmentów sołectwa do działań
rewitalizacyjnych, biorąc pod uwagę przede wszystkim opinię lokalnej społeczności. W obrębie
sołectwa Kłaj wyznaczono więc 5 podobszarów rewitalizacji, z czego trzy to tereny
niezamieszkałe. Tereny niezamieszkałe to dawne obszary poprzemysłowe (ZTP), teren
pokolejowy oraz tereny powydobywcze (Topolina i Zakole/Kruszgeo). Terenami zamieszkałymi

51

są zaś osiedle wojskowe oraz centrum miejscowości Kłaj. Wyznaczone do rewitalizacji
podobszary sołectwa Kłaj zajmują łącznie 137,379 ha, oraz, zgodnie z danymi Urzędu Stanu
Cywilnego, zamieszkiwane są na stałe przez łączną liczbę 159 osób.
Charakterystyka podobszarów rewitalizacji:
Wyznaczone na terenie sołectwa Kłaj podobszary działań rewitalizacyjnych zaprezentowane
zostały na poniższych rysunkach.
Rysunek 13 Podobszar rewitalizacji na terenie Gminy Kłaj

Źródło: opracowanie własne na podstawie portalu e-mapa
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Rysunek 14 Podobszar rewitalizacji w obrębie sołectwa Kłaj – podobszar Centrum

Źródło: opracowanie własne na podstawie portalu e-mapa
Rysunek 15 Podobszar rewitalizacji w obrębie sołectwa Kłaj – podobszar PTS

Źródło: opracowanie własne na podstawie portalu e-mapa
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Rysunek 16 Podobszar rewitalizacji w obrębie sołectwa Kłaj – podobszar Osiedle Wojskowe i PKP

Źródło: opracowanie własne na podstawie portalu e-mapa
Rysunek 17 Podobszar rewitalizacji w obrębie sołectwa Kłaj – podobszar Zakole Kruszgeo

Źródło: opracowanie własne na podstawie portalu e-mapa

Podobszary rewitalizacji położone są na południowym obrzeżu zachodniej części Kotliny
Sandomierskiej, od północy granicząc z Puszczą Niepołomicką. Na południe od centrum wsi
biegną dwie arterie komunikacyjne: droga do Bochni oraz linia kolejowa z Krakowa do Tarnowa
i Przemyśla. Znajduje się także przystanek, który zapewnia mieszkańcom wsi możliwość
podróżowania koleją.
Infrastruktura techniczna podobszarów to głównie budownictwo wiejskie charakterystyczne
dla wsi leżących wokół Puszczy Niepołomickiej. Co najmniej 30 takich budynków, pochodzących
z końca XIX i początku XX wieku, uznanych zostało za zabytki. Oprócz obiektów w centrum, we
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wsi znajdują się także Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, Zakład Przemysłu Drzewnego
„Furnel International Ltd”, duża Szkółka Drzewek Leśnych oraz Jednostka Wojskowa.
Wskazane w trakcie konsultacji społecznych oraz potwierdzone przez analizę wskaźników
problemy społeczne na terenie podobszaru zdegradowanego dotyczą przede wszystkim
problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Zdaniem mieszkańców podobszaru
rewitalizacji są one główną przyczyną negatywnego zjawiska wykluczenia społecznego,
determinując także występowanie szeregu innych problemów, w tym przemocy. Jak wynika z
diagnozy, wskaźniki dotyczące przestępczości, w szczególności dotyczące bójek, pobić i
rozbojów, a także przemocy domowej, negatywnie odbiegają od średniej wartości dla całej
Gminy Kłaj. Jak wykazano podczas konsultacji społecznych, szczególne natężenie alkoholizmu
koncentruje się na terenie działki 2202, które jest miejscem spotkań alkoholowych, obiekty
dworca PKP, a także nienadzorowana wolna przestrzeń terenów powyrobiskowych. Nadużycia
alkoholu zaobserwowano również na terenie osiedla wojskowego. Powodów nadmiernego
spożywania alkoholu dopatrywać można się w różnorodnych czynnikach- m.in. związane jest to
z poczuciem bezradności, brakiem oferty spędzania wolnego czasu oraz zorganizowanego
miejsca spotkań, brakiem monitoringu i nadzoru otwartych przestrzeni publicznych, brakiem
chęci zmiany swego otoczenia oraz jakości życia, poczucia odizolowania, powszechnością
zjawiska na terenie zdegradowanym, złym stanem technicznym budynków mieszkalnych, a
także niską samowystarczalnością ekonomiczną mieszkańców. Ostatnie zjawisko przejawia się
w liczbie klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która na terenie podobszaru
rewitalizacji sołectwa Kłaj przekracza średnią gminną.
O swego rodzaju „zastoju” i braku rozwoju terenów rewitalizacji świadczy niski poziom
ekonomii społecznej (niższy od średniej wskaźnik: organizacje pozarządowe w przeliczeniu na
1000 mieszkańców). Wpływ na to ma m.in. struktura ekonomiczna oraz obciążenie
demograficzne na tym podobszarze.
Problemy w sferze gospodarczej zdiagnozowane zostały również drogą analizy wskaźnikowej
oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych. Zdaniem mieszkańców, podobszar ZPTS jest
szczególnie zdegradowanym pod względem gospodarczym. Obiekty poprzemysłowe na tym
terenie nie tylko zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców, lecz także negatywnie wpływają na
poziom aktywności społecznej- zdaniem mieszkańców życie w otoczeniu zdegradowanego
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terenu nie daje powodu aby angażować się w rozwój własny ale i rozwój terenu. O konieczności
ponoszenia znacznych nakładów finansowych, także zewnętrznych inwestorów, świadczy liczba
opuszczonych budynków na tym podobszarze. Ponadto, znajdujące się na podobszarze
pokolejowym niszczejące budynki znajdujące się przy odnowionej linii kolejowej są powodem
niechęci do inwestowania na terenie Gminy Kłaj. Problem w tym zakresie zidentyfikowany
został również na terenach powyrobiskowych. Tereny te były miejscem znacznej eksploatacji
pokładów żwiru i piasku. Obecnie teren jest jeszcze w niewielkim zakresie eksploatowany, co
powoduje coraz większą degradację i stopniowe zaniedbanie całego terenu. Na terenach
zamieszkałych problemy sfery gospodarczej koncentrują się na obu wyznaczonych
podobszarach. Osiedle wojskowe, niegdyś „samowystarczalne”, zapewniające mieszkańcom
dostęp do usług i odpowiadający na ich potrzeby, obecnie ulega znacznej degradacji. Zdaniem
mieszkańców obserwuje brak jakichkolwiek działań w kontekście sfery gospodarczej. Podobna
sytuację zdiagnozowano w centrum Kłaja- choć znajdują się tam sklepy oraz ośrodek zdrowia,
potencjał tego centrotwórczego podobszaru jest wykorzystywany w bardzo niewielkim stopniu.
Odpowiednie zadbanie o estetykę przestrzenną może zapoczątkować zainteresowanie
potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców.
Interesariusze Programu Rewitalizacji podczas konsultacji społecznych zwrócili uwagę na
problemy przestrzenno-funkcjonalne oraz techniczne występujące na podobszarach
wyznaczonych do działań rewitalizacyjnych na terenie sołectwa Kłaj. Analiza wskaźnikowa
wykazała szczególnie negatywną sytuację w kontekście stanu technicznego budynków
wynikającego z długiego okresu ich użytkowania, tj. wskaźnika dotyczącego liczby budynków
wybudowanych przed 1989 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców; dostępu do infrastruktury
ochrony zdrowia, tj. wskaźnika dotyczącego opieki zdrowotnej – publiczne i niepubliczne
ośrodki zdrowia: obiekty opieki zdrowotnej przypadające na 1000 mieszkańców; występowania
materiałów azbestowych na terenie podobszaru rewitalizacji- wskaźnik: udział wyrobów
azbestowych w danej jednostce w ilości wyrobów azbestowych w całej Gminie.
Mieszkańcy natomiast zauważyli niski poziom estetyki przestrzeni publicznej na podobszarze
terenów ZPTS. Ich zdaniem, otoczenie w obecnym stanie źle się wpisuje w wizję rozwoju Gminy
Kłaj. Obiekty ZPTS powstały w latach 60 XX wieku. Znajdowała się tam produkcja m.in. urządzeń
plastikowych jak np. zbiorniczków do spryskiwaczy samochodowych, wybudowano także
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budynek w celach segregacji odpadów oraz wstępnej segregacji. W połowie lat 90 XX nastąpiły
coraz większe problemy z dzierżawą dla innych firm, przez co teren ulegał stopniowej,
postępującej degradacji. Obecnie wiele zabudowań jest w coraz gorszym stanie technicznym z
uwagi na brak użytkowania- nie jest prowadzona produkcja. Dalsza degradacja tego terenu
obecnie należąca do osób prywatnych może stanowić niebezpieczeństwo dla przypadkowo
przebywających tam osób, gdyż teren wokół obiektów nie jest ogrodzony, stanowiąc miejsce
spotkań alkoholowych oraz potencjalnego nawarstwienia się problemów związanych z
przemocą i wandalizmem.
Na kolejnym obszarze niezamieszkałym, wyznaczonym do działań rewitalizacyjnych,
mieszkańcy zauważyli, że teren pokolejowy, teren przy torach kolejowych, a także budynek
dworca kolejowego oraz niedokończonej drugiej części dworca cechują się bardzo złym stanem
technicznym. W opinii mieszkańców okolica ta jest również niebezpieczna, funkcjonując jako
teren koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, przede wszystkim alkoholizmu,
wandalizmu i przemocy. Główny budynek dworca PKP, opuszczony oraz przekazany gminie,
szczególnie wpływa na niski poziom estetyki, zwłaszcza że z założenia jest on istotnym obiektem
infrastruktury publicznej. Zdaniem lokalnych liderów, budynek ten nie jest wizytówką,
szczególnie gdy osoby przejeżdżające główną trasą linii kolejowej postrzegają budynek w tak
złym stanie technicznym. Pobliskie zabudowanie, które miało zostać zaadoptowane do użytku i
przejąć funkcję dworca kolejowego nie zostało ukończone, z uwagi na co przedsięwzięcie to
wymaga inwestycji. Zewnętrzni inwestorzy zniechęceni są niszczejącą stacją kolejową w Kłaju.
Ponadto, mieszkańcu zwrócili uwagę na brak miejsc parkingowych- samochody osób
podróżujących w stronę Krakowa bądź Tarnowa pozostawiane są w nieprzeznaczonych do tego
miejscach, negatywnie oddziałowujące na ład przestrzenny.
Problemem na terenach Powydobywczych jest zaś brak ogrodzeń i nadzoru, co powoduje, że
przy terenach powyrobiskowych można napotkać osoby nadużywające alkoholu. Należy dodać,
że spożycie alkoholu w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego stanowi zagrożenie dla
życia i zdrowia. Tereny te cechują się także niskim poziomem estetyki przestrzeni. Pomimo tego,
w okresie letnim dla części mieszkańców jest to miejsce rekreacji. Jeden ze zbiorników
zarządzany jest przez Towarzystwo Wędkarskie w którym można łowić ryby. Wspólny projekt
zagospodarowania terenów powyrobiskowych pozytywnie wpłynąłby na zapobieżenie
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negatywnym zjawiskom na tym podobszarze, poprawę estetyki terenu oraz podniesienie
poziomu bezpieczeństwa.
Mieszkańcy uważają, że osiedle wojskowe uległo degradacji, tracąc swą funkcję. W latach tzw.
rozkwitu osiedle to stanowiło dogodne miejsce zamieszkania dla pracowników wojska.
Mieszkańcy osiedla mieli dostęp do usług, a na terenie tym prowadzona była działalność
gospodarcza, m.in. kantyna i sklepy. Rodziny z dziećmi korzystać mogły z osiedlowych placów
zabaw. W latach 90 XX wieku po rozwiązaniu jednostki wojskowej, zaobserwowano jednakże
stopniową degradację terenu. Stan ten przyczynił się do progresywnie pogarszających się więzi
sąsiedzkich, niższego poziomu aktywności oraz integracji społecznej, jak również problemów
alkoholowych. Brak dofinansowania negatywnie wpłynął na pogarszający się stan drogi
dojazdowej do osiedla, powodując utrudnienia w transporcie, jak również zagrażając
skuteczności interwencji karetek pogotowia. Na wyznaczonym terenie znajdują się pozostałości
po miejscowym łączniku kolejowym, który był wykorzystywany m.in. w celu transportu drzewa
do tartaku. Tory są zarośnięte zielenią, wpływając na brak estetyki podobszaru. Zdiagnozowana
sytuacja negatywnie wpływa na mieszkańców osiedla, którzy odczuwają poczucie bezradności
oraz odizolowania, sytuacja ta również powoduje konflikty pośród lokalnej społeczności.
Drugi z podobszarów, który został wyznaczony w drodze diagnozy terenów zdegradowanych
stanowi centrum Kłaja. Teren ten, pomimo znacznego potencjału przestrzennego nie jest
odpowiednio zagospodarowany. Zdaniem uczestników konsultacji społecznych, pobliże sklepu
monopolowego i skrzyżowanie dróg powiatowych przy Urzędzie Gminy są powodem
gromadzenia się osób borykających się z uzależnieniem od alkoholu. Niewystarczająco
oświetlony park w pobliżu lokalizacji NZOZ oraz posterunku policji przekładają się na brak
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców centralnego podobszaru. Centrum Kłaja jest miejscem
wymagającym inwestycji. Jednym z najistotniejszych problemów zidentyfikowanych na tym
podobszarze jest brak estetyki przestrzeni publicznej. Na negatywną sytuację w tym aspekcie
składają się m.in. remontowany od wielu lat budynek, nieestetyczne stoiska małego handlu,
które już wpisały się w miejscowy krajobraz, zaniedbany park oraz brak rozwiązań sprzyjających
wypoczynkowi mieszkańców w centrotwórczym podobszarze.
Poza omówionymi powyżej problemami, wskazanymi podczas spotkań w ramach konsultacji
społecznych oraz w drodze przeprowadzonej analizy wskaźników, Interesariusze Programu
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Rewitalizacji zwrócili także uwagę na problemy w sferze społecznej takie jak: duża liczba osób
starszych, brak miejsca gdzie młodzież może spędzić wolny czas, niski poziom uczestnictwa
społeczności lokalnej w życiu gminy, problem alkoholizmu na ul. Goły Brzeg, deficyt miejsc,
gdzie można wynająć mieszkanie bez dużych nakładów finansowych oraz niską aktywność
młodzieży. Dodatkowo, poza sferą społeczną zauważają oni również problemy przestrzenno –
funkcjonalne takie jak: brak przestrzeni publicznej, brak świetlicy środowiskowej, brak ośrodka
kulturowo-twórczego, brak ścieżki rowerowej, niedostosowanie obiektów użyteczności
publicznej do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych oraz brak infrastruktury turystycznej.
Negatywne zjawiska zostały zauważone również w sferze gospodarczej - zła kondycja firmy ZPTS
przy ul. Goły Brzeg, brak miejsca na drobne usługi, brak terenów przemysłowych oraz
odpowiednich do potrzeb interesariuszy rozwiązań melioracyjnych. Z podobnymi problemami
takimi jak brak miejsca gdzie młodzież może spędzić wolny czas, brak miejsca na mały handel,
brak przestrzeni publicznej, m.in. świetlicy środowiskowej czy też ośrodka kulturo-twórczego
interesariusze zwracali uwagę odnośnie do centrum sołectwa Kłaj.
Interesariusze biorący udział w ankiecie pogłębiającej wskazali, że jednym z głównych
problemów sołectwa jest niski poziom uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym (17,78%
wskazań na wysokie natężenie problemu). Innymi wskazanymi zjawiskami kryzysowymi są
starzenie się społeczeństwa oraz wandalizm. Działaniem, którego oczekują, jest aktywizacja i
integracja społeczna, głównie za pomocą organizacji wydarzeń kulturalnych oraz miejsc spotkań
(świetlice, domy kultury, ale też miejsca wypoczynku i rekreacji np. zagospodarowanie
przestrzeni na parki, skwery).
Dodatkowo wskazano, że mieszkańcy terenów osiedla wojskowego borykają się z problemami
dotyczącymi sfery przestrzenno – funkcjonalnej. Obecnie na tym odcinku przebiega
nieremontowana droga, co znacznie utrudnia swobodną komunikację. Brakuje również
infrastruktury towarzyszącej tj. chodników, zabezpieczonych poboczy oraz oświetlenia, co
niekorzystnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa. Społeczność osiedla wojskowego stanowią
głównie dzieci oraz osoby starsze stąd tak ważne jest przy planowaniu działań rewitalizacyjnych
wzięcie powyższego pod uwagę. W bliskim otoczeniu osiedla wojskowego są tereny przy
dworcu PKP, które charakteryzują się znacznie zdegradowaną infrastrukturą techniczną
(budynek PKP) oraz jej niewystarczającym wyposażeniem, np. brakiem miejsc parkingowych.
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Potencjał podobszarów rewitalizacji wynika przede wszystkim z lokalizacji oraz funkcji sołectwa.
Kłaj stanowi centrum administracyjne gminy. Na jego podobszarze znajduje się Urząd Gminy, w
którym mieszkańcy załatwiają podstawowe sprawy: wydanie dowodu osobistego, prawa jazdy,
wydanie aktu urodzenia, małżeństwa czy zgonu oraz rejestrację jednoosobowej działalności
gospodarczej. Na terenie sołectwa znajdują się też placówki edukacyjne: Przedszkole
Samorządowe, Niepubliczne Przedszkole „Ogród Montessori”, Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Twardowskiego (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz Uniwersytet III Wieku. Kłaj jest
także centrum społecznym – znajduje się tam Komisariat Policji dbający o bezpieczeństwo
mieszkańców gminy, NZOZ, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który zajmuje się m.in.
udzielaniem świadczeń rodzinnych, przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz przemocy w
rodzinie, świadczeniem opieki zdrowotnej oraz udzielaniem dodatków mieszkaniowych. Na
podobszarze sołectwa główną instytucją prowadzącą działalność kulturalną jest Referat
Promocji, Kultury i Sportu. Działalnością kulturalną zajmuje się także Gminna Izba Regionalna,
która jest muzeum kultury Kłaja i pobliskich wsi. W sołectwie znajdują się także obiekty
sportowo-rekreacyjne: hala sportowa i kompleks lekkoatletyczny przy ZSO oraz Skate Park
znajdujący się przy budynku Urzędu Gminy. Miejscem z potencjałem, które prężnie działa na
rzecz nie tylko sołectwa, ale całej gminy, jest Gminna Biblioteka Publiczna, która, zdaniem
społecznych liderów, stałą się centrum kulturalnym gminy, organizującym spotkania autorskie,
imprezy, a także inne zróżnicowane tematycznie akcje.
Potencjał podobszarów niezamieszkałych determinowany jest przez możliwości rozwoju tych
terenów. Szczególnie zauważalne jest to na terenie ZPTS w kontekście rozwoju gospodarczego,
przestrzenno-funkcjonalnego i społecznego- powtórne otworzenie produkcji zapewni
możliwość zatrudnienia mieszkańców Gminy Kłaj. Odnowienie budynków na terenach
pokolejowych stanowić może o „wizytówce” sołectwa. Odnowione budynki będą również
zachęta do podjęcia działań skierowaną do potencjalnych inwestorów. Budowa parkingów
pozytywnie wpłynie na ład przestrzenny, tym samym odpowiadając na zapotrzebowania
mieszkańców gminy przybywających do administracyjnego centrum oraz podróżnych,
zatrzymujących się na tym terenie.
Tereny wodne, takie jak teren położony na obrzeżach Kłaja przy starorzeczu Raby i przy rzece
Raba, cechują się istotnym potencjałem rozwojowym. Co więcej, tereny powyrobiskowe
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znajdują się na planowanej trasie VeloRaba. Połączenie trasy rowerowej z miejscami rekreacji i
aktywności mieszkańców otworzy Kłaj od strony południowego wschodu dla potencjalnych
inwestorów. Zorganizowanie miejsc wypoczynkowych i zabezpieczenie oferty spędzania
wolnego czasu skierowanych do mieszkańców nie tylko podobszarów rewitalizacji, ale także
mieszkańców całej Gminy Kłaj oraz ościennych terenów, powinno spowodować rozwój
gospodarczy gminy, pozytywnie oddziałując w szczególności na potrzebujące osoby
zamieszkujące teren rewitalizacji- praca sezonowa oraz praca w usługach często nie wymaga
znacznych kompetencji, oferując zatrudnienie osobom bezrobotnym, zapewniając tym samym
bodziec do poprawy jakości swego życia oraz terenu zamieszkania.
Potencjał terenów zamieszkałych, poza funkcją i dostępem do infrastruktury w centrum Kłaja,
warunkowany jest przede wszystkim ich lokalizacją. Teren osiedla wojskowego położony jest w
puszczy niepołomickiej, co stanowi o jego potencjale miejsca wypoczynku i rekreacji,
wypracowania wizerunku cichego i spokojnego miejsca do życia, jednakże osiągnięcie
jakiejkolwiek poprawy nie jest możliwe bez koncentracji działań oraz bez pomocy zewnętrznej.
Rozpoczęcie modernizacji dojazdu zapoczątkuje progresywny proces polepszenia zadowolenia
społeczeństwa. Umożliwienie dojazdu do osiedla zza torów kolejowych spowoduje otwartość
względem innych części miejscowości, zapobieżenie poczuciu odizolowania. Modernizacja
wąskotorówki sprzyjać będzie tworzeniu nowych miejsc pracy dla mieszkańców osiedla.
Rysunek 18 Stacja kolejowa w Kłaju

Źródło:https://www.bazakolejowa.pl/index.php?dzial=stacje&id=2863&okno=galeria2&uid=0&sort=wiek&;
http://www.klaj.pl/dla-mieszkancow/solectwa/klaj
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2.5.

Podsumowanie słabych i mocnych stron obszaru rewitalizacji

Szczegółowa diagnoza negatywnych czynników i zjawisk kryzysowych oraz analiza lokalnych
potencjałów występujących na obszarze rewitalizacji umożliwiła przeciwstawienie słabych
stron obszaru rewitalizacji z jego potencjałami, czyli mocnymi stronami.
Porównanie wyników szczegółowej diagnozy z analizą potencjałów zostało przeprowadzone na
zasadzie skróconej analizy SWOT, której celem jest identyfikacja i analiza czynników
w kontekście ustalonego celu oraz wskazanie najlepszych rozwiązań, wytyczenie kierunków
działania przy jednoczesnym wykorzystaniu szans i mocnych stron, a także minimalizacji
zagrożeń i słabych stron analizowanego podmiotu. Przystępując do analizy SWOT należy
wskazać czynniki, które mogą wpływać na funkcjonowanie analizowanego podmiotu. Następnie
należy posegregować je w cztery grupy:
 grupa 1: mocne strony (strenghts, „S”) - czynniki wewnętrzne, cechy, które stanowią
atuty, zalety, przewagę analizowanego podmiotu
 grupa 2: słabe strony (weaknesses, „W”) - czynniki wewnętrzne, cechy, które są słabszą
stroną analizowanego podmiotu, bariery, wady
 grupa 3: szanse (opportunities, „O”) - czynniki zewnętrzne, cechy otoczenia, które
stwarzają szansę korzystnej zmiany analizowanego podmiotu
 grupa 4: zagrożenia (threats, „T”) - czynniki zewnętrzne, cechy otoczenia, które
stwarzają niebezpieczeństwo zmian niekorzystnych dla analizowanego podmiotu
Na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji składowe analizy SWOT zostały
pogrupowane na silne i słabe strony (bez podziału na zewnętrzne i wewnętrzne).
Tabela 7 Skrócona analiza SWOT obszaru rewitalizacji

Obszar rewitalizacji
Mocne strony i szanse (S,O)

Słabe strony i zagrożenia (W,T)



Wysoki poziom kapitału społecznego



Brak miejsc integracji społecznej



Infrastruktura



Niski udział społeczności lokalnej w

techniczna

do

zagospodarowania


Dostępność placówek edukacyjnych

życiu publicznym


Słabe zaplecze infrastrukturalne

i użyteczności publicznej,
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Działalność

organizacji



pozarządowych

Niedostosowanie

obiektów

użyteczności publicznej do potrzeb
mieszkańców


Wysoki wskaźnik osób korzystających
z pomocy społecznej



Bezrobocie



Przestępczość

Źródło: Opracowanie własne
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3. Powiązania Gminnego Programu Rewitalizacji z dokumentami
strategicznymi i planistycznymi gminy
Niniejszy dokument pt. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017 – 2025” jest
spójny z ustaleniami dokumentów strategicznych opracowanych na szczeblu lokalnym.
W poniższych tabelach zostały przedstawione komplementarne ze sobą cele poszczególnych
dokumentów strategicznych.
Strategia Rozwoju Lokalnego kierowana przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Powiatu Wielickiego na lata 2014 - 2020
Gmina Kłaj jest członkiem stowarzyszenia 3 samorządów lokalnych Powiatu Wielickiego (LGD),
które wspólnie opracowały Strategię Rozwoju Lokalnego zgodnie z nowym instrumentem
polityki spójności na lata 2014-2020 – „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (RLKS).
Dokument strategiczny Strategia Rozwoju Lokalnego kierowana przez społeczność
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego na lata 2014 - 2020 został
uchwalony w dniu 16 grudnia 2015 nr 9/2015.
Komplementarność celów i założeń dokumentów strategicznych dotyczy sfer społecznej,
gospodarczej oraz środowiskowej. Kierunki wyznaczone w Strategii Rozwoju Lokalnego w
największym stopniu unifikują się z tymi w Gminnym Programie Rewitalizacji w dziedzinach:
rozwoju kapitału społecznego oraz rozbudowy oferty rekreacyjno-kulturalnej.
Cele i kierunki działań Strategii Rozwoju
Lokalnego kierowana przez społeczność
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Cele i kierunki działań Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017 2025

Powiatu Wielickiego na lata 2014 - 2020
Cel ogólny 1. Budowa atrakcyjnej oferty czasu

Cel strategiczny 1. Systematyczna poprawa jakości

wolnego dostosowanej do potrzeb mieszkańców i

życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców:

turystów, przyczyniającej się do utrzymania lub

o

utworzenia miejsc pracy:
o

Cel szczegółowy 1.1. Rozbudowa oferty i
infrastruktury służącej rekreacji mieszkańców;

Cel operacyjny 1.1. Aktywizacja społeczna
mieszkańców;

o

Cel

operacyjny

1.2.

Powiększenie

i

urozmaicenie oferty kulturalno-rozrywkowej’
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o

Cel szczegółowy 1.2. Zwiększenie dostępności

o

Cel operacyjny 1.3. Zwiększenie możliwości

do oferty kulturalnej uwzgledniającej potrzeby

zagospodarowania czasu wolnego dla osób

i oczekiwania różnych grup wiekowych (ze

starszych oraz dzieci i młodzieży.

szczególnym

uwzględnieniem

dzieci,

młodzieży i seniorów).

Cel strategiczny 2. Zrównoważony rozwój
gospodarczy, uwzględniający uwarunkowania

Cel ogólny 2: Rozwój kapitału społecznego na

przestrzenne i środowiskowe:
o

terenie Lokalnej Grupy Działania:
o

Cel szczegółowy 2.1. Wspieranie aktywności i

mających

oddolnych

przedsiębiorczości;

inicjatyw

mieszkańców
o

animujących życie lokalnych społeczności;
o

Cel operacyjny 2.1. Zintensyfikowanie działań

Cel

na

celu

operacyjny

Cel szczegółowy 2.2. Ochrona dziedzictwa

przedsięwzięć

kulturowego i przyrodniczego.

uwarunkowań

promocję

2.2.

lokalnej

Promowanie

zaadoptowanych
środowiska

do

naturalnego

regionu i opartych na agroturystyce;

o Cel operacyjny 2.3. Rozwój sektora usług

Cel ogólny 3. Wsparcie w rozwijaniu lokalnej
przedsiębiorczości na terenie:

o Cel

szczegółowy

dotychczasowej

3.2.
oferty

atrakcyjności obszaru.

agroturystycznych.

Wzmacnianie
bazującej

na

Cel strategiczny 3. Przeciwdziałanie degradacji
środowiska oraz poprawa funkcjonalności
infrastruktury publicznej:
o

Cel operacyjny 3.3. Zapobieganie dalszej

degradacji środowiska w wyniku prowadzenia
programów edukacyjnych o ekosystemie oraz
wyznaczenia użytków ekologicznych;
o

Cel operacyjny 3.5. Usunięcie wyrobów

niebezpiecznych dla zdrowia mieszkańców.
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów strategicznych.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kłaj na lata 2016-2025

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kłaj na lata 2016-2025 została
przedstawiona pod obrady Rady Gminy Kłaj. Misją przedstawioną w dokumencie jest „poprawa
jakości życia w gminie oraz dążenie do aktywnej integracji społecznej poprzez stwarzanie
mieszkańcom możliwości rozwoju oraz zaspakajanie potrzeb grup zagrożonych wykluczeniem i
marginalizacją społeczną”. Założenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w
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największym stopniu pokrywają się z celami Gminnego Programu Rewitalizacji w dziedzinach:
przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego oraz aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych.
Cele i kierunki działań Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w
Gminie Kłaj na lata 2016-2025

Cele i kierunki działań Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017 2025

Cel strategiczny 1. Tworzenie warunków do rozwoju
zawodowego mieszkańców gminy Kłaj oraz
przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu
społecznemu:

Cel strategiczny 1. Systematyczna poprawa jakości
życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców:
o Cel operacyjny 1.1. Aktywizacja społeczna
mieszkańców;
o Cel operacyjny 1.4. Poprawa bezpieczeństwa
o Cel operacyjny 1.2. Zmniejszanie skali ubóstwa
mieszkańców;
i jego skutków;
o Cel
operacyjny
1.5.
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu
z
powodu
ubóstwa,
o Cel operacyjny 1.3. Pomoc osobom
niepełnosprawności oraz bezradności w
zagrożonym bezdomnością i bezdomnym.
sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
Cel strategiczny 2: Skuteczne wspieranie rodziny w
wypełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej
Cel strategiczny 2. Zrównoważony rozwój
oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży:
gospodarczy, uwzględniający uwarunkowania
o Cel operacyjny 2.2. Pomoc dzieciom i przestrzenne i środowiskowe:
młodzieży w kształceniu i wszechstronnym o Cel operacyjny 2.4. Aktywizacja zawodowa
mieszkańców.
rozwoju;
o

Cel operacyjny 2.4. Zapewnienie rodzinom
bezpieczeństwa socjalnego.

Cel strategiczny 3. Zwiększenie udziału osób
starszych i niepełnosprawnych w życiu społeczności
lokalnej:
o

o

Cel operacyjny 3.2. Ograniczenie skutków
niepełnosprawności
oraz
aktywizacja
społeczna
i
zawodowa
osób
niepełnosprawnych;
Cel operacyjny 3.4. Wdrożenie systemowych
rozwiązań mających na celu umożliwienie
osobom
starszym
jak
najdłuższego
pozostawania w środowisku.

Cel strategiczny 5. Rozwój kapitału społecznego i
ludzkiego:
o Cel operacyjny 5.1. Podnoszenie poziomu
świadomości społecznej w zakresie korzyści
płynących z samorozwoju;
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o Cel operacyjny 5.2. Podnoszenie kompetencji
zawodowych mieszkańców.
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kłaj na lata 2016-2020 wraz z perspektywą na lata 2021
- 2024
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kłaj na lata 2016-2020 wraz z perspektywą na lata
2021 - 2024 został przedstawiony pod obrady Rady Gminy Kłaj. Założenia dokumentów
strategicznych wykazują między sobą spójność w

dziedzinach: promocji postaw

proekologicznych i podejmowania działań uwzględniających uwarunkowania środowiska
naturalnego.
Cele i kierunki działań Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Kłaj na lata 20162020 wraz z perspektywą na lata 2021 2024
Cel główny: Poprawa bezpieczeństwa
ekologicznego oraz ochrona zasobów środowiska
dla rozwoju Małopolski:
o

Cel średniookresowy: Ochrona i zachowanie
środowiska przyrodniczego;

o

Cel średniookresowy: Edukacja ekologiczna,
kształtowanie i promocja postaw w zakresie
ochrony środowiska i bezpieczeństwa
publicznego oraz usprawnienie mechanizmów
administracyjno – prawnych i ekonomicznych.

o

Cel średniookresowy:
Poprawa
stanu
zdrowotnego mieszkańców w wyniku
wspólnych
działań
sektora
ochrony
środowiska z sektorem zdrowia.

Cele i kierunki działań Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017 2025
Cel strategiczny 2. Zrównoważony rozwój
gospodarczy, uwzględniający uwarunkowania
przestrzenne i środowiskowe:
o Cel operacyjny 2.2. Promowanie przedsięwzięć
zaadoptowanych
do
uwarunkowań
środowiska naturalnego regionu i opartych na
agroturystyce;
Cel strategiczny 3. Przeciwdziałanie degradacji
środowiska oraz poprawa funkcjonalności
infrastruktury publicznej:
o Cel operacyjny 3.3. Zapobieganie dalszej
degradacji środowiska w wyniku prowadzenia
programów edukacyjnych o ekosystemie oraz
wyznaczenia użytków ekologicznych;

o Cel operacyjny 3.5. Usunięcie wyrobów
niebezpiecznych
dla
zdrowia
mieszkańców.

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów strategicznych.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłaj
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017-2025 przygotowany został z
uwzględnieniem

ustaleń

Studium

Uwarunkowań

i

Kierunków

Zagospodarowania
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Przestrzennego Gminy Kłaj, przyjętego uchwałą nr IX/66/99 Rady Gminy Kłaj z dnia
7 lipca 1999 r. (a następnie zmienionego uchwałami Rady Gminy Kłaj nr XLVI/347/2006 z dnia
26 października 2006 r. oraz nr XXVIII/181/2009 z dnia 18 maja 2009 r.).
Zapisy Studium dotyczą:


strategicznych priorytetów Gminy Kłaj oraz zakładanych celów rozwojowych;



polityki rozwoju przestrzennego;



zmian w układzie przestrzennym Gminy Kłaj oraz przeznaczenia obszarów i obiektów;



uwarunkowań powiązanych m.in. z dotychczasowym zagospodarowaniem terenu,
formami ochrony przyrody, działalnością człowieka, występowaniem obiektów
zabytkowych etc., potrzeb Gminy Kłaj i jej mieszkańców.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017-2025 powiązany jest ze Studium
zarówno pod względem kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak i wyżej
wspomnianych uwarunkowań.
Przy projektowaniu uwzględniono również ustalenia obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego przyjęte następującymi uchwałami:


uchwała nr XLVI/323/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łysokanie,



uchwała nr XLVI/321/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kłaj,



uchwała nr XLVI/320/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014 r. w sprawie
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj, dla obszaru
„Grodkowice-1”,



uchwała nr XLVI/318/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014 r. w sprawie
zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj, dla
obszarów: „Brzezie-1”, „Brzezie-2”, „Brzezie-3”, „Brzezie-4”, „Brzezie-5”.

Przygotowany Gminny Program Rewitalizacji wpisuje się w założenia Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłaj oraz obowiązujących miejscowych
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planów zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo, dokumenty te poddane zostały
analizie w rozdziale Niezbędne zmiany w uchwałach Rady Gminy Kłaj, w podrozdziałach:


Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;



Zmiany w Miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
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4. Opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji
Na podstawie wyników pogłębionej diagnozy oraz wyników pracy interesariuszy
poszczególnych podobszarów rewitalizacji określona została wspólna wizja obszaru rewitalizacji
Gminy Kłaj po roku 2025. Na tej podstawie został określony cel główny rewitalizacji oraz
odpowiadające mu trzy cele szczegółowe oraz kierunki działań, które powinny doprowadzić do
osiągnięcia zamierzonych celów.
Wizja obszaru rewitalizacji zawiera w sobie opis pożądanego stanu docelowego w czterech
aspektach: społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym oraz technicznym, jednak
najistotniejszym podmiotem rewitalizacji jest zawsze Człowiek, zgodnie z motywem
przewodnim rewitalizacji w Gminie Kłaj - „ Z ludźmi i dla ludzi”.
Obszar rewitalizacji Gminy Kłaj jest miejscem wyrównanych szans, przyjaznym
i bezpiecznym, o estetycznej i tętniącej życiem przestrzeni publicznej. W obszarze
rewitalizacji nastąpiła poprawa warunków zamieszkania, między innymi dzięki
podniesieniu jakości infrastruktury publicznej i poprawie stanu technicznego budynków
mieszkalnych. Zniwelowany został również problem zanieczyszczenia środowiska dzięki
ograniczeniu źródeł niskiej emisji i wyrobów azbestowych w obrębie zabudowy
mieszkaniowej.
Modernizacja przestrzeni publicznej i likwidacja barier architektonicznych wpłynęły na
wzrost bezpieczeństwa mieszkańców oraz atrakcyjność osiedleńczą. Zrewitalizowany
obszar sprzyja oddolnym inicjatywom, jego mieszkańcy są coraz bardziej aktywni i otwarci
na współpracę. Dzięki licznym projektom społecznym umacnia się również więź lokalna,
a mieszkańcy mają poczucie współodpowiedzialności za swoje otoczenie i przestrzeń
publiczną. Działania edukacyjne, warsztatowe oraz te z zakresu animacji społecznokulturalnej członków społeczności lokalnej przyczynią się do spadku poziomu
przestępczości, bezrobocia oraz korzystania ze wsparcia pomocy społecznej.
Obszar rewitalizacji daje możliwości rozwoju, mieszkańcy mają dostęp do szerokiej oferty
usług społecznych na najwyższym poziomie. Osobom wymagającym wsparcia zapewniona
jest odpowiednia pomoc nie tylko instytucjonalna, rozwija się także wolontariat i coraz
prężniej działają organizacje pozarządowe. Coraz silniejsze są tutejsze
mikroprzedsiębiorstwa. Zapewnione są stabilne miejsca pracy.
Dużym atutem są zagospodarowane na nowe funkcje tereny pokolejowe i powyrobiskowe
oraz rozwinięta oferta turystyczna, kulturalna i rekreacyjna.
Mieszkańcy obszaru są dumni ze swojego pochodzenia, dbają o dziedzictwo kulturowe,
poprzez co budują pozytywny wizerunek Gminy Kłaj, do której warto przyjechać
i w którym dobrze jest żyć. Pozytywne efekty rewitalizacji oddziałują na inne obszary
Gminy Kłaj i jej mieszkańców.
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5. Struktura celów i kierunków działań
Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kłaj dotyczy kompleksowego podejścia
do procesu rewitalizacji. Obejmuje ona działania z zakresu integracji lokalnej społeczności,
systematycznej poprawy jakości życia, jak i modernizacji infrastruktury publicznej,
mieszkaniowej oraz technicznej.
Rysunek 19. Sfery oddziaływania celu głównego Gminnego Programu Rewitalizacji.

Społeczna

Gospodarcza

Przestrzennofunkcjonalna, techniczna
i środowiskowa

Źródło: opracowanie własne.

Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji sprowadza się zwiększenia szans rozwojowych
terenów zdegradowanych, o wysokim natężeniu występowania zjawisk kryzysowych.
Wyprowadzenie tych obszarów ze stanu kryzysowego dotyczy procesu wdrażania w życie
strategicznych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, przy pełnym wsparciu oraz zaangażowaniu
interesariuszy Gminnego Programu Rewitalizacji.
Odpowiedzią na zidentyfikowane podczas delimitacji oraz pogłębionej diagnozy sytuacji
społeczno-gospodarczej podobszarów rewitalizacji problemy, są określone również z udziałem
społecznym - cele oraz odpowiadające im kierunki działań. Mają one służyć eliminacji lub
ograniczeniu negatywnych zjawisk, o których mowa w rozdziale 2. Cel główny rewitalizacji oraz
trzy cele szczegółowe odpowiadają sformułowanej wizji. Do każdego celu przypisane zostały
wskaźniki rezultatu, o których mowa w rozdziale 11 dotyczącym monitoringu i oceny stopnia
ich osiągnięcia w poszczególnych etapach wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
71

Kłaj. Każda z propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych przedstawiona w rozdziale 7 służyć
będzie realizacji co najmniej jednego z określonych poniżej celów. Struktura definiowania
koncepcji rozwoju dla obszarów rewitalizacji została przedstawiona na poniższym schemacie.
Rysunek 20. Schemat powstawania koncepcji rozwoju dla podobszarów rewitalizacji.

Cel główny
Cele szczegółowe
Kierunki działań
Źródło: opracowanie własne.

Cel główny: stanowi cel generalny, od którego realizacji zależy uzyskanie efektów
przedstawionych w stanie docelowym dla terenów objętych procesem rewitalizacji.
Sformułowanie celu głównego stanowi punkt odniesienia do zdefiniowania celów
szczegółowych.
Cele szczegółowe: dotyczą poszczególnych sfer funkcjonowania gminy. Synergia efektów
dotyczących realizacji założeń z różnych obszarów strategicznych gminy przyczyni się
osiągnięcia zdefiniowanego stanu docelowego dla procesu rewitalizacji.
Kierunki działań: stanowią doprecyzowanie założeń przedstawionych w celach szczegółowych,
dotyczących poszczególnych zakresów funkcjonowania gminy.
Zgodnie z opracowanym schematem, a także uwzględniając treści wynikające z diagnozy
społeczno-gospodarczej, zdefiniowany został cel główny dla Gminnego Programu Rewitalizacji.
Dotyczy on eliminacji przyczyn występowania zjawisk kryzysowych i obszarów problemowych, a
ponadto realizowaniu działań mających na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju społecznogospodarczego ludności Gminy Kłaj, uwzględniającego uwarunkowania przestrzenne i
środowiskowe oraz wzrost zaangażowania mieszkańców w życie lokalnej społeczności.
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5.1.

Rekomendowane kierunki działań

Do każdego obszaru strategicznego opracowano cel szczegółowy oraz kierunki działań.
Wynikają one bezpośrednio z przeprowadzonej analizy danych zastanych, konsultacji
społecznych oraz diagnozy potrzeb rewitalizacyjnych. Podczas opracowania koncepcji
wychodzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego, przypisano cele szczegółowe do
poszczególnych sfer funkcjonowania gminy, a następnie skonkretyzowano je ze zdefiniowanymi
kierunkami działań.
Tabela 8. Zestawienie celów szczegółowych oraz kierunków działań dla Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kłaj

Cel główny: Zrównoważenie rozwoju obszaru rewitalizacji Gminy Kłaj poprzez działania na rzecz
wzmocnienia aktywności i integracji społecznej, ożywienia gospodarczego oraz przywrócenia ładu
przestrzennego.
Sfera

Społeczna

Cele szczegółowe

1. Wzrost aktywności i
zaangażowania
mieszkańców obszaru
rewitalizacji z równoczesną
poprawą jakości życia

Stworzenie oferty
społeczno-kulturalnej dla
dzieci, młodzieży oraz osób
starszych

Kierunki działań

Gospodarcza
2. Rozwój gospodarczy
obszaru rewitalizacji z
wykorzystaniem potencjału
inwestycyjnego i
turystyczno-kulturowego
oraz aktywności
mieszkańców
Wsparcie lokalnych
przedsiębiorców oraz osób,
które planują rozpoczęcie
własnej działalności
gospodarczej

Integracja
międzypokoleniowa
społeczności, poprzez
zwiększenie możliwości
spędzania czasu wolnego
mieszkańców

Promocja przedsięwzięć
mających na celu
wykorzystanie lokalnego
potencjału Gminy Kłaj

Minimalizacja
występowania zjawiska
wykluczenia społecznego

Rozwój sektora usług
Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych członków
lokalnej społeczności
obszaru rewitalizacji

Przestrzenno-funkcjonalna,
techniczna i środowiskowa
3. Poprawa stanu
infrastruktury technicznej i
transportowej przy
jednoczesnym
przeciwdziałaniu degradacji
środowiska naturalnego

Rozwój i poprawa
funkcjonowania systemu
komunikacji
Modernizacja i rozwój
infrastruktury społecznej i
technicznej przy
jednoczesnej poprawie
standardu życia
mieszkańców obszaru
rewitalizacji.
Zwiększenie liczby lokali
komunalnych i socjalnych
oraz poprawa komfortu ich
użytkowania
Usunięcie wyrobów
niebezpiecznych dla zdrowia
i życia mieszkańców obszaru
rewitalizacji

Źródło: opracowanie własne
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5.2.

Opis kierunków interwencji i celów rewitalizacyjnych
Sfera społeczna

Cel szczegółowy - Wzrost aktywności i zaangażowania mieszkańców obszaru rewitalizacji z
równoczesną poprawą jakości życia

Uzasadnienie:
W skutek przeprowadzenia diagnozy społeczno-gospodarczej wykazano, iż na obszarze
rewitalizacji obecna jest szczególnie wysoka skala występowania zjawisk: ubóstwa, bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu, niepełnosprawności oraz bezrobocia.
Powyższe zjawiska w największym stopniu determinują wyłączenie społeczne jednostek. W
diagnozie społeczno-gospodarczej odnotowano także niską aktywność mieszkańców w życie
lokalnej społeczności. Wskazują na to wyniki dotyczące niskiej frekwencji wyborczej oraz
relatywnie niewielkiej liczby organizacji pozarządowych. Należy nadmienić, iż podczas
przeprowadzenia konsultacji społecznych interesariusze programu zwrócili uwagę na problemy
dotyczące:
o Braku oferty kulturalno-rozrywkowej;
o Braku oferty rekreacyjno-sportowej;
o Niewielkiego stopnia korzystania z zajęć Domu Kultury przez dzieci i młodzież, co
determinowane jest niedostosowaną ofertą ośrodka do potrzeb osób najmłodszych;
o Bezradności życiowej i braku perspektyw rozwoju;
o Braku całodobowej opieki nad osobami starszymi, w wyniku czego osoby potrzebujące
wsparcia (o ile posiadają taką możliwość) korzystają z ośrodków w gminach ościennych.
W sferze społecznej rekomendowane są działania z zakresu:
o Powiększenia i urozmaicenia oferty kulturalno-rozrywkowej, zarówno dla osób
starszych, jak i dzieci i młodzieży;
o Aktywizacji mieszkańców w oddolne działania, integrujące lokalną społeczność oraz
zacieśniające relacje międzyludzkie;
o Utworzenie klubów sportowych i kół zainteresowań, aktywizujących osoby młode;
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o Poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez dostosowanie oferty opieki społecznej
do potrzeb osób wykluczonych społecznie oraz ograniczania i eliminowania zjawiska
przestępczości.
Sfera gospodarcza
Cel szczegółowy - Rozwój gospodarczy obszaru rewitalizacji z wykorzystaniem potencjału
inwestycyjnego i turystyczno-kulturowego oraz aktywności mieszkańców

Uzasadnienie:
Celem działań dotyczących sfery gospodarczej w Gminie Kłaj jest zwiększenie poziomu
zatrudnienia wśród lokalnej społeczności, poprzez promocję lokalnej przedsiębiorczości oraz
wspieranie przedsięwzięć proekologicznych.
O potencjale gospodarczym świadczą kwestie: aktywności zawodowej mieszkańców, poziom
ich dochodów, lokalny rynek pracy oraz rodzaj i wielkość prowadzonych działalności
gospodarczych.
Przeprowadzona diagnoza społeczno-gospodarcza wykazała, iż na terenie Gminy Kłaj prowadzi
działalność znacznie mniej podmiotów, niżeli średnia w skali województwa i kraju. Jest to
główna determinanta wskazująca na niski poziom przedsiębiorczości w gminie. Należy także
zwrócić uwagę na fakt wysokiego wskaźnika bezrobocia oraz niskiej aktywności zawodowej
mieszkańców na obszarach rewitalizacji, obniżającego znacznie potencjał inwestycyjny regionu.
W ramach prowadzonych działań z zakresu konsultacji społecznych na obszarze rewitalizacji
odnotowano brak popytu na pracę w zakresie niepełnego wymiaru godzin. Zintensyfikowanie
działań w zakresie promocji przedsięwzięć z dziedziny agroturystyki oraz związana z tą branżą
specyfika pracy przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia.
Na obszarze Gminy Kłaj występuje duże zróżnicowanie w aspekcie uzbrojenia terenu pod
prowadzenie działalności gospodarczej. Najwyższym potencjałem w tym aspekcie
charakteryzuje się miejscowość Targowisko.
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Rekomendowane są działania z zakresu wspierania lokalnej przedsiębiorczości, której wysoki
poziom bezpośrednio przekłada się na wyższy poziom życia mieszkańców. Gmina posiada
wysoki potencjał rozwojowy dzięki strategicznemu położeniu oraz bogactwu środowiska
naturalnego. Należy podjąć działania dotyczące rozwoju sektora usług agroturystycznych oraz
wspierania przedsięwzięć proekologicznych. W diagnozie wykazano także potrzebę ułatwienia
możliwości uzyskania finansowania zewnętrznego dla przedsiębiorstw.
Sfera przestrzenno-funkcjonalna, techniczna i środowiskowa
Cel szczegółowy - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i transportowej przy
jednoczesnym przeciwdziałaniu degradacji środowiska naturalnego

Uzasadnienie:
Elementem sprawnego przeprowadzenia procesu rewitalizacji jest właściwe dostosowanie
infrastruktury do zapotrzebowania lokalnej społeczności i gospodarki oraz do uwarunkowań
środowiska naturalnego.
Analiza danych zastanych dotyczących sfer: przestrzennej, technicznej oraz środowiskowej
wykazała szereg zjawisk kryzysowych występujących zarówno na obszarze rewitalizacji, jak i w
skali całej gminy.
W diagnozie odnotowano, iż obszar rewitalizacji charakteryzuje się niską jakością zabudowy
technicznej oraz zasobów mieszkaniowych. Na obszarze rewitalizacji odnotowano
występowanie problemów dotyczących: niskiej estetyki przestrzeni publicznej, zaniedbanych
przystanków autobusowych oraz niewielkiej liczby obiektów małej architektury.
W efekcie przeprowadzenia konsultacji społecznych wykazano, iż na obszarze rewitalizacji
jednym z głównych problemów jest koncentracja zabudowy mieszkalnej, głównie
wielorodzinnej. Dodatkowo, zwrócono uwagę na brak bazy lokalowej, dostosowanej do
charakterystyki osób potrzebujących wsparcia, w tym niepełnosprawnych, czy starszych.
W wyniku przeprowadzonych wywiadów interesariusze wskazali na brak infrastruktury
umożliwiającej swobodne przemieszczanie się po gminie rowerami, mianowicie brak ścieżek
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rowerowych, bądź wyznaczonych do tego celu traktów przy drogach. Odnotowano potrzebę
usprawnienia komunikacji pomiędzy sołectwami wewnątrz gminy.
Miejscowość Brzezie, wyznaczona, jako obszar rewitalizacji charakteryzuje się największymi
brakami w gminie w sferze technicznej. Nieudogodnienia dotyczą w głównej mierze sieci
kanalizacyjnej.
Środowisko naturalne Gminy Kłaj wymaga zabezpieczenia go przed niebezpiecznymi skutkami
działalności człowieka. Należy zwrócić uwagę na występowanie wyrobów azbestowych, czy też
wysoki poziom zaśmiecenia obszarów przylegających do terenów chronionych. Działania z
zakresu ochrony zasobów bogactwa naturalnego wymagają szczególnej uwagi w kontekście
wspierania lokalnej gospodarki, która w wyraźnym stopniu może być oparta na wysokim
potencjale turystycznym gminy.
W efekcie przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz diagnozy zaleca się podjęcie działań
z zakresu zwiększenia bazy lokalowej w Gminie Kłaj, zarówno typowo usługowej, jak i
mieszkalnej, również tej dostosowanej do potrzeb stawianych przez osoby niepełnosprawne.
Na obszarze rewitalizacji należy poprawić funkcjonalność infrastruktury technicznej, głównie
sieci kanalizacyjnej oraz systematycznie pozbywać się elementów azbestowych z instalacji
sanitarnych. Kluczowym działaniem jest wypracowanie koncepcji oraz planu prowadzenia
czynności z zakresu edukacji ekologicznej społeczności. Ma ona na celu informowanie o
potencjalnych korzyściach płynących z wykorzystania zasobów środowiskowych regionu oraz
zachowania jego naturalnego stanu. Rekomendowane jest podjęcie działań zmniejszających
skalę m.in. powstawania dzikich wysypisk, czy też palenia plastikiem w piecach.
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6. Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Całościowy proces rewitalizacji oparty jest na przeprowadzeniu przedsięwzięć, których
zadaniem jest eliminacja opisanych w diagnozie społeczno-gospodarczej zjawisk kryzysowych.
Lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych została podzielona na działania podstawowe oraz
uzupełniające. Zgody podmiotów realizujących przedsięwzięcia znajdują się w posiadaniu
Gminy.

6.1.

Lista podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Poniżej przedstawiono listę podstawowych przedsięwzięć, których realizacja jest kluczowa dla
pomyślnego wdrożenia procesu rewitalizacji:
1. Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej wokół Domu Kultury w Brzeziu wraz
z remontem budynku i jego wyposażeniem.

Lokalizacja projektu: Budynek Domu Kultury - Brzezie 79, działka nr 932/1 o powierzchni 0,18ha,
działka nr 932/2 o powierzchni 0, 1164 ha (obszar rewitalizacji)
Podmioty realizujące projekt: Gmina Kłaj.
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Opis stanu istniejącego: Budynek Domu Kultury w Brzeziu nie jest dostosowany do potrzeb
edukacyjnych, rozrywkowych oraz kulturowych jego użytkowników.
Cel projektu: Głównym celem projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży,
poprawa jakości życia poprzez aktywną integrację i aktywizację młodzieży oraz stworzenie
przyjaznej przestrzeni publicznej. Dodatkowo nastąpi poprawa stanu technicznego obiektu i
otoczenia obiektu oraz stworzenie estetycznej przestrzeni publicznej.
Zakres realizowanych działań:
W zakres wykonywanych prac wchodzić będzie:


Wykonanie prac remontowych budynku Domu Kultury w Brzeziu wraz z wyposażeniem
w niezbędny sprzęt służący spotkaniom i integracji społecznej podczas spędzania czasu
wolnego przez młodzież,



Zagospodarowanie otoczenia budynku obiektami małej architektury i zielenią,



Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej dla spotkań młodzieży.

Prognozowane rezultaty: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży. Renowacja
budynku Domu Kultury w Brzeziu. Zakup nowego sprzętu, niezbędnego do prowadzenia zajęć
dla młodzieży.
Czas trwania projektu: II 2018 – IV 2018
Szacunkowy koszt: 330 000 zł
Potencjalne źródła finansowania:
 Środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, działanie
11.2. Odnowa obszarów wiejskich, 75% kosztów
 Budżet Gminy, 25% kosztów
Wskaźniki produktu i rezultatu oraz sposoby ich miary zostały wskazane w podrozdziale 10.1.
Monitoring.
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2. Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej wokół Domu Kultury w Łysokaniach
wraz z remontem budynku i jego wyposażeniem.

Uzasadnienie realizacji projektu spoza obszaru rewitalizacji:
Dom Kultury w Łysokaniach wymaga dostosowania i doposażenia do nowych funkcji i usług,
jakie są planowane do realizacji w niniejszym projekcie społecznym. Obszar wokół budynku od
kilku lat jest niezagospodarowany ze względu na brak wystarczających środków finansowych
gminy. Realizacji niniejszego projektu wynika z potrzeby ożywienia kulturalnego mieszkańców
podobszaru rewitalizacji w obrębie sołectwa Łysokanie. Miejsce będzie służyło przede
wszystkim mieszkańcom obszaru rewitalizacji jako miejsce integracji i aktywizacji kulturowej.
Mieszkańcy obszaru rewitalizacji będą mieli możliwość korzystania z warsztatów, zajęć
dydaktycznych i spotkań integracyjnych. Obecnie Wiejski Dom Kultury w Łysokaniach nie
dysponuje odpowiednim zapleczem by zagwarantować odpowiednie funkcjonowanie
działającym i planowanym kołom i stowarzyszeniom. Uczniowie szkół aktywnie uczestniczący w
zajęciach dodatkowych napotykają trudności ze znalezieniem lokalizacji, w której mogliby
przedstawiać efekty swojej działalności artystycznej.
Uchwałą NR XLVI/323/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łysokanie dla tego
obszaru określono przeznaczenie jako tereny usług publicznych.
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Lokalizacja projektu:
Budynek Domu Kultury – Łysokanie 90, działka nr 128/1, 128/2 o powierzchni 0,30 ha (poza
obszarem rewitalizacji)
Podmioty realizujące projekt:
Gmina Kłaj
Opis stanu istniejącego: Wiejski Dom Kultury w poprzedniej perspektywie finansowej został
poddany pracom remontowym. Ze względu na brak wystarczającej puli środków nie został
dokończony skutkiem czego obiekt pozostaje nieużywany. Mieszańcy nie maja wspólnego
miejsca spotkań. Ponadto budynek ulega degradacji, co wpływa na spadek bezpieczeństwa
i zdegradowanie przestrzeni publicznej.
Cel projektu:
a) Cel społeczny


Zadanie będzie polegało na stworzeniu nowoczesnej oferty kulturalnej dla szerokiego
spectrum odbiorców w ramach Wiejskiego Domu Kultury w Łysokaniach.



Wypełnienie przestrzeni zadań kulturalnych i społecznych na terenie wsi



Zagospodarowanie czasu wolnego społeczności



Poprawa jakości życia poprzez aktywną integrację, aktywizację młodzieży, osób
starszych, warsztaty artystyczne dla dzieci,



Ograniczenie

niekorzystnych

zjawisk

społecznych:

wykluczenia

społecznego,

alkoholizmu, przestępczości (szczególnie wśród ludzi młodych, poprzez stworzenie
alternatywnych form spędzania wolnego czasu).
b) Cel przestrzenno – funkcjonalny i techniczny


Poprawa stanu technicznego obiektu i otoczenia obiektu.



Stworzenie estetycznej przestrzeni publicznej

Zakres realizowanych działań:
W ramach realizowanych działań planuje się wykonanie prac remontowych budynku Domu
Kultury w Łysokaniach wraz z wyposażeniem w sprzęt służący spotkaniom i integracji społecznej
podczas spędzania czasu wolnego przez wszystkich mieszkańców podobszaru Łysokanie.
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Dodatkowo planuje się zagospodarowanie otoczenia budynku za pomocą obiektów małej
architektury oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. Celem jest stworzenie przyjaznej
przestrzeni publicznej dla spotkań mieszkańców każdej grupy wiekowej.
Czas trwania:
Data rozpoczęcia: II 2017
Data zakończenia: IV 2017
Szacunkowy koszt:
650 000 zł
Potencjalne źródło finansowania:
 Środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, działanie
11.2. Odnowa obszarów wiejskich, 75% kosztów
 Budżet Gminy, 25% kosztów
Wskaźniki produktu i rezultatu oraz sposoby ich miary zostały wskazane w podrozdziale 10.1.
Monitoring.
3. Stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej. Rozszerzenie oferty
kulturalnej.
Projekt stanowi działanie zintegrowane, w skład którego wchodzą 3 przedsięwzięcia opisane
poniżej.
a. Nowa przestrzeń dla kultury – przebudowa budynku użyteczności publicznej
na potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Kłaju.
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Lokalizacja projektu: działki nr 423/11, 423/12, 423/5, 423/8, 432/2, Kłaj, (obszar rewitalizacji)
Podmioty realizujące projekt:
Gmina Kłaj
Opis stanu istniejącego: Potrzeba stworzenia miejsca integracji społecznej, rozszerzenia oferty
kulturalnej w gminie jest bardzo duża. Mieszkańcy gminy, a szczególnie obszaru rewitalizacji,
nie mają możliwości by aktywnie, adekwatnie do potrzeb zagospodarować swój wolny czas
w sposób aktywny, umożliwiający integrację społeczną.
Cel projektu:
a) Cel społeczny
Celem głównym projektu będzie wzmocnienie kapitału społecznego i aktywizacja mieszkańców
gminy Kłaj, w tym ograniczenie do minimum niekorzystnych zjawisk społecznych: wykluczenia,
alkoholizmu,

przestępczości

zwłaszcza

wśród

ludzi

młodych,

poprzez

stworzenie

alternatywnych form spędzania wolnego czasu, w tym w ramach działań kulturalnych
prowadzonych przez Gminne Centrum Kultury.
Cel cząstkowy I – Przebudowa i wyposażenie obiektu;
Cel cząstkowy II – Opracowanie i wdrożenie programu aktywizacji społeczeństwa gminy przez
kulturę.
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b) Cel przestrzenno – funkcjonalny i techniczny
Rewitalizacja i modernizacja przestrzeni publicznej w centrum Kłaja
Zakres realizowanych działań:
Zakres planowanego zamierzenia inwestycyjnego polegać będzie na :
a) przebudowie pierwszej kondygnacji (piwnicy) na potrzeby działalności Koła Gospodyń
Wiejskich oraz rekreacji sportowej wraz z zapleczem,
b) przebudowie drugiej kondygnacji (parteru) na potrzeby działalności Izby Regionalnej
wraz z zapleczem sanitarnym oraz przebudowie pomieszczeń posiadających odrębne
wejście od strony zachodniej na potrzeby działalności drużyny harcerskiej (dawne
pomieszczenia policji),
c) przebudowie trzeciej kondygnacji (piętra I) na której planowane są pomieszczenia
wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarnym oraz socjalnym,
d) przebudowie poddasza nieużytkowego na której planowane są pokoje biurowe
stanowiące zaplecze Gminnego Centrum Kultury,
e) rozbiórce lukarny i przebudowie części dachu,
f) wydzieleniu klatki schodowej wewnętrznej, oddymianej,
g) przebudowie pochylni dla osób niepełnosprawnych,
h) budowie w bezpośrednim sąsiedztwie szybu windowego umożliwiającego użytkowanie
obiektu przez osoby niepełnosprawne,
i) przebudowę, rozbudowę instalacji wewnętrznych w oparciu o istniejące przyłącza:
elektryczne, wodociągowe, gazowe oraz budowę instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji.
j) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej).
k) termoizolacji budynku,
l) remoncie izolacji fundamentów,
m) remoncie drenażu budynku (wymiana rur drenarskich o przekroju Ø15, żwiru, flizeliny
filtrującej),
n) zagospodarowaniu i ukształtowaniu terenu dla potrzeb przedmiotowego obiektu.
Czas trwania:
Data rozpoczęcia: III 2017
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Data zakończenia: II 2019
Szacunkowy koszt: 2 200 000,00 zł
Potencjalne źródło finansowania:
 Środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, działanie
11.2. Odnowa obszarów wiejskich, 75% kosztów
 Budżet Gminy, 25% kosztów
Wskaźniki produktu i rezultatu oraz sposoby ich miary zostały wskazane w podrozdziale 10.1.
Monitoring.
b. Wspieranie integracji społecznej poprzez stworzenie kompleksu o charakterze
wypoczynkowo – kulturalnych i usługowym.
Lokalizacja projektu: działki nr 423/1, 423/2, 423/8, 423/5, 423/11, 423/12, Centrum Kłaja,
powierzchnia 1,1 ha (obszar rewitalizacji)
Podmioty realizujące projekt: Gmina Kłaj, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy, prywatny
przedsiębiorca;
Opis stanu istniejącego: Pozwolenie na budowę (przebudowa istniejącego budynku
użyteczności publicznej). Koncepcja urbanistyczna centrum. Umowa dzierżawy „Tramwaju w
Kłaju” wraz z przyległym terenem.
Cel projektu:
Cele społeczne:
 Kreowanie pozytywnego wizerunku obszarów rewitalizowanych;
 Poprawa warunków zamieszkania w obszarze rewitalizowanym, w tym stanu
technicznego budynku i jego otoczenia;
 Wprowadzanie nowych funkcji pozwalających na ożywienie społeczne i gospodarcze, w
tym: rozwój działalności społecznej, opiekuńczej, integracyjnej;
 Poprawa jakości życia mieszkańców, aktywizację obywatelską, poprawę zatrudnienia.
Cele gospodarcze:
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 Stworzenie nowych miejsc pracy.
Zakres realizowanych działań:
 Adaptacja budynku użyteczności publicznej na cele kulturalne i integracji społecznej
(poddasze – GCK, II p. sala wielofunkcyjna 110m2, małe zaplecze gastronomiczne,
Ip. multimedialna izba regionalna parter - lokale dla klubów i organizacji
pozarządowych);
 Modernizacja małego placu targowego na potrzeby sprzedaży produktów lokalnych;
 Uruchomienie nowej atrakcji pn. „Tramwaj w Kłaju” wraz z mini gastronomią;
 Budowa stałej sceny całorocznej i wielofunkcyjnej;
 Rewaloryzacja przestrzeni ścisłego centrum (mała architektura wiejska, automatyczna
toaleta publiczna, kompleks wodny);
 Przeniesienie istniejącego parkingu poza ścisłe centrum Kłaja.
Prognozowane rezultaty: Estetyzacja przestrzeni publicznej. Poszerzenie oferty kulturalnorozrywkowej.
Czas trwania projektu: IV kwartał 2017 - II kwartał 2019.
Szacunkowy koszt: 4 000 000 zł.
Potencjalne źródła finansowania:
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – 85%,
 Budżet gminy – 15%.
Wskaźniki produktu i rezultatu oraz sposoby ich miary zostały wskazane w podrozdziale 10.1.
Monitoring.
c. Półkolonie wakacyjne
Lokalizacja projektu: działki nr 423/11, 423/12, 423/5, 423/8, 432/2, Kłaj, (obszar rewitalizacji)
Podmioty realizujące projekt: Gminne Centrum Kultury w Kłaju, Gmina Kłaj, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej;
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Opis stanu istniejącego: Na obszarze rewitalizacji zamieszkuje wysoki odsetek osób
korzystających ze wsparcia pomocy społecznej ze względu na ubóstwo, bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych czy alkoholizm. Członkami rodzin korzystających z różnego
rodzaju świadczeń są również dzieci. Ze względu na sytuację rodzinną i materialną mają
ograniczony dostęp do oferty spędzania czasu wolnego (również w okresie wakacyjnym) oraz
do oferty społeczno-kulturalnej.
Cel projektu: Integracja, aktywizacja i animacja społeczno-kulturalna dzieci zamieszkujących na
obszarze rewitalizacji i pochodzących z rodzin, które korzystają ze świadczeń Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej i są dotknięte zjawiskiem wykluczenia społecznego; ułatwienie
dostępu do lokalnej oferty spędzania czasu wolnego oraz oferty społeczno-kulturalnej dzieciom
dotkniętym zjawiskiem wykluczenia społecznego; rozwój oferty Gminnego Centrum Kultury w
Kłaju oraz zachęcenie uczestników półkolonii do korzystania z dostosowanej do ich warunków
rodzinnych i materialnych oferty Centrum po zakończeniu okresu wakacyjnego.
Zakres realizowanych działań:


Organizacja warsztatów kulinarnych, artystycznych, fotograficznych i tanecznych;



Zajęcia sportowe;



Turnieje gier planszowych;



Wyjazdy plenerowe;



Nauka języka angielskiego;



Warsztaty teatralne;



Zajęcia naukowe z zakresu nowych technologii, fizyki, chemii i biologii (spotkania z
naukowcami, eksperymenty, zajęcia praktyczne);



Zwiedzanie okolicznych miejsc i obiektów;

Odbiorcy projektu:


Dzieci zamieszkujące na obszarze rewitalizacji, pochodzące z rodzin, które korzystają ze
wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i są dotknięte zjawiskiem wykluczenia
społecznego;

Prognozowane rezultaty:
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Liczba dzieci, które wzięły udział w półkoloniach;



Liczba dzieci, które po zakończeniu półkolonii skorzystały ze stałej oferty Gminnego
Centrum Kultury w Kłaju.

Czas trwania projektu: lipiec - sierpień 2020 r.;
Szacunkowy koszt: 500 000,00 zł;
Potencjalne źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%), budżet Gminy Kłaj (15%).
Wskaźniki produktu i rezultatu oraz sposoby ich miary zostały wskazane w podrozdziale 10.1.
Monitoring.
4. Biblioteka naszych marzeń – wyposażenie pomieszczeń Filii bibliotecznej w Brzeziu
wraz z przystosowaniem do organizowania w niej zajęć edukacyjnych dla dzieci i
młodzieży z podobszarów rewitalizacji Brzezia, Grodkowic i Łysokań.

Lokalizacja projektu: Brzezie 79, Filia biblioteczna w Brzeziu działająca w budynku Wiejskiego
Domu Kultury w Brzeziu (obszar rewitalizacji)
Podmioty realizujące projekt: Podmiot odpowiedzialny – Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju,
koordynator – Kamila Polak. Partner – pracownik Filii bibliotecznej w Brzeziu.
88

Opis stanu istniejącego: Obiekt, będący przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia wymaga prac
modernizacyjnych oraz uzupełnienia w niezbędne wyposażenie. Jego modernizacja stworzy
przestrzeń dla integracji społecznej oraz wykorzystania pomieszczeń na zagospodarowanie
wolnego czasu dzieci i młodzieży.
Cel projektu:


Propagowanie czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy Kłaj zwłaszcza wśród
niepełnosprawnych,



Poszerzanie oferty zajęć edukacyjnych dla miejscowości, w których jedynym
dotychczasowym miejscem zaspokajania potrzeb intelektualnych jest szkoła.

Cel techniczny:


Poprawa warunków technicznych

Zakres realizowanych działań:


Unowocześnienie wyposażenia pomieszczeń Filii bibliotecznej w Brzeziu,



Przystosowanie pomieszczeń Filii bibliotecznej w Brzeziu do organizowania w nich
zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,



Stworzenie w pomieszczeniach Filii bibliotecznej w Brzeziu miejsca do spędzania
wolnego czasu z książką,



Przebudowie wejścia do pomieszczeń bibliotecznych z dostosowaniem do potrzeb
osób niepełnosprawnych,



Zakupienie

książek

z

serii

Duże

Litery

oraz

audiobooków

dla

osób

niepełnosprawnych (niedowidzących i niedosłyszących).
Odbiorcy projektu:


dzieci i młodzież z terenów Brzezia, Grodkowic i Łysokań, dla których w Filii
bibliotecznej w Brzeziu będą organizowane zajęcia edukacyjne,



osoby dorosłe (w tym niepełnosprawni), którzy będą mogli korzystać zarówno
z dotychczasowego księgozbioru, jak również z nowo zakupionych zbiorów
bibliotecznych.
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Prognozowane rezultaty: Projekt pozytywnie wpłynie na obszary zdegradowane w południowowschodniej części Gminy Kłaj, a także poszerzy ofertę kulturalną dla mieszkańców oraz zwiększy
do niej dostęp, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych.
Czas trwania projektu: III kwartał 2017
Szacunkowy koszt: Wartość wkładu inwestycyjnego ze strony budżetu Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kłaju – 50 000 zł; środki MKiDN – 50 000 zł.
Potencjalne źródła finansowania: Środki własne Biblioteki, fundusze zewnętrzne.
Wskaźniki produktu i rezultatu oraz sposoby ich miary zostały wskazane w podrozdziale 10.1.
Monitoring.
5. Kultura fizyczna - kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej podobszaru
Łysokaniach poprzez budowę Centrum Sportowego.

Lokalizacja projektu: Łysokanie, działka nr: 410/769, 410/770, 410/818 o powierzchni 0,75 ha
(obszar rewitalizacji)
Podmioty realizujące projekt: Podmiot odpowiedzialny – Gmina Kłaj.
Opis stanu istniejącego: Teren posiada dostęp do dróg gminnych, wzdłuż których znajduje się
zadrzewione pasy zieleni. Jest to jednak obszar nieogrodzony i nieoświetlony. Dodatkowo cały
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teren porośnięty jest roślinnością niską (trawy, chwasty), co uniemożliwia jego użytkowanie.
Ponadto, jest obniżony w stosunku do drogi gminnej. Miejsce ma potencjał by stanowić
Centrum Sportowe, jednak jego stan wymaga prac mających na celu jego uporządkowanie i
zagospodarowanie.
Ponadto, ze względu na zlokalizowanie w południowo-zachodniej części terenu znajduje się
górka saneczkowa dla dzieci, która w miesiącach zimowych może stanowić miejsce spędzania
wolnego czasu.
Cel projektu:


stworzenie nowoczesnej oferty kulturalnej dla szerokiego spectrum odbiorców
w ramach Centrum Sportowego w Łysokaniach,



wypełnienie przestrzeni społecznych na terenie wsi,



zagospodarowanie czasu wolnego społeczności lokalnej,



ograniczenie do minimum niekorzystnych zjawisk społecznych (w tym m.in.:
wykluczenia, alkoholizmu i przestępczości) zwłaszcza wśród ludzi młodych, poprzez
stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Cel przestrzenno-funkcjonalny i techniczny:


poprawa stanu technicznego dziewiczego terenu,



stworzenie estetycznej przestrzeni publicznej,

Zakres realizowanych działań: prace budowlane w Łysokaniach w zakresie:


budowy boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej trawiastej,



budowy boiska do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki o nawierzchni syntetycznej,



budowy bieżni okólnej,



budowy skoczni do skoku w dal,



budowy ciągów komunikacyjnych,



budowy ogrodzenia terenu z bramą wjazdową i furtką wejściową,



budowy infrastruktury technicznej:
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o odwodnienie i nawadnianie boiska do piłki nożnej,
o budynek socjalny z przebieralniami, toaletą publiczną, przechowalniami sprzętu
sportowego,


budowy placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą służącego spotkaniom
i integracji społecznej podczas spędzania czasu wolnego przez wszystkich mieszkańców
podobszaru Łysokanie,



zagospodarowanie otoczenia budynku obiektami małej architektury i zielenią,



stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej dla spotkań.

Prognozowane rezultaty: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej. Ożywieni.
Aktywizowanie mieszkańców do życia społecznego. Wzrost integracji społecznej.
Czas trwania projektu: II 2018 r. – IV 2019 r.
Szacunkowy koszt: 2 100 000 zł.
Potencjalne źródła finansowania:
 Budżet Gminy Kłaj – 420 000 zł
 Program Sport dla Wszystkich realizowany w ramach zadania „Sport dla wszystkich” –
1 680 000 zł.
Wskaźniki produktu i rezultatu oraz sposoby ich miary zostały wskazane w podrozdziale 10.1.
Monitoring.

6. Przebudowa, remont i wyposażenie zdegradowanego budynku w celu jego adaptacji
na mieszkania socjalne i chronione w Kłaju.
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Uzasadnienie realizacji projektu spoza obszaru rewitalizacji:
Brak mieszkań dla osób najuboższych jest powszechnie dostrzeganym problemem społecznym.
Nie dotyka on tylko osób o obniżonym statucie majątkowym, ale także właścicieli
nieruchomości mieszkalnictwa zbiorowego, na wynajem oraz samych gminy. Analiza
prawodawstwa wykazuje, że w obecnie zaprojektowanych przepisach prawa istnieje zakaz
wydania nakazu eksmisji bez zapewnienia docelowego meldunku. Zestawiając to
z niewystarczająca liczbą mieszkań socjalnych będących w posiadaniu gminy, powoduje
zawieszenie wykonalności wyroków sądowych dot. eksmisji na bardzo długi okres czasu.
W skutek tego właściciele nieruchomości prywatnych mogą rościć do gminy o odszkodowanie
wskutek poniesionych strat. Podobnie wygląda sytuacja udzielania schronienia osobom
bezdomnym, w szczególności w miesiącach zimowych, chociaż zapotrzebowanie w tej grupie
jest trudne do określenia. Zgodnie z art. 75 ust. 1 Konstytucji RP „władze publiczne prowadzą
politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności
przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają
działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania”. Niniejszy projekt jest
zatem wypełnieniem konstytucyjnie określonych obowiązków gminy. Ponadto, mając na
uwadze potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji, kumulacje zjawisk negatywnych w sferze
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społecznej realizacja projektu wydaje się być uzasadniona. Z przedmiotu projektu w
szczególności korzystać będą mieszkańcy obszaru rewitalizacji, którzy znaleźli się w trudnej
sytuacji życiowej i/lub materialnej.
Mając na celu integralność projektu Gminnego Programu Rewitalizacji z działaniami
realizowanymi na terenie gminy wskazanie lokalizacji projektu w tym miejscu wydaje się być
uzasadnione, ponieważ Uchwałą NR XLVI/321/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października
2014 r. w sprawie: planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kłaj dla tego obszaru
określono przeznaczenie terenu jako zabudowa mieszkaniowa. Na obszarze rewitalizacji nie ma
aktualnie miejsca do zagospodarowania o podobnym przeznaczeniu terenu ujętym w
niniejszym mzpz. Ponadto obecnie funkcjonujące Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania dla wskazanego terenu określa preferencje osadnictwa, zabudowy
mieszkaniowej i infrastrukturą społeczną.
Lokalizacja projektu: Kłaj 557, działka nr 572/1 o powierzchni 0,15 ha (obszar rewitalizacji)
Podmioty realizujące projekt: Gmina Kłaj;
Opis stanu istniejącego: Na podstawie analizy wskaźnikowej wnioskuje się, że dużym
problemem na terenie sołectwa Kłaj jest poziom ubóstwa mieszkańców. Obecne zasoby
mieszkaniowe gminy nie są wystarczające w odpowiedzi na potrzeby osób bezdomnych i
mających problemy w utrzymaniu mieszkania samodzielnie. Budynek, którego adaptacje na te
cele się planuje znajduje się w złym stanie technicznym.
Cel projektu:
Cele społeczne:


Poprawa warunków zamieszkania w obszarze rewitalizowanym, w tym stanu
technicznego budynku i jego otoczenia;



Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury
usług społecznych;



Wprowadzanie nowych funkcji pozwalających na ożywienie społeczne i gospodarcze,
w tym: rozwój działalności społecznej, opiekuńczej i integracyjnej;
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Poprawa jakości życia mieszkańców, wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem poprzez aktywną integrację, aktywizację obywatelską i wolontariat,
poprawę zatrudnienia i zmniejszenie poziomu przestępczości;



Kreowanie pozytywnego wizerunku obszarów rewitalizowanych.

Cele gospodarcze:


Zmniejszenie bezrobocia wśród mieszkańców;



Zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej.

Zakres realizowanych działań: Projekt dotyczy wykonania robót budowlanych w zakresie
przebudowy, remontu i wyposażenia zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkania
socjalne i chronione przeznaczone dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym.
Prognozowane rezultaty: Dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpi integracja społeczna
i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych poprzez realizację usług
świadczonych w mieszkaniach chronionych.
Czas trwania projektu: II kwartał 2017 - IV kwartał 2017.
Szacunkowy koszt: 300 000 zł.
Potencjalne źródła finansowania:
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – 85%,
 Budżet gminy – 15%.
Wskaźniki produktu i rezultatu oraz sposoby ich miary zostały wskazane w podrozdziale 10.1.
Monitoring.

7. Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych powyrobiskowych
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Lokalizacja projektu: Kłaj, działki nr: 2275, 2277/2, 2277/3, 2278, 2279, 2280, 2281, 1905/1,
1212/2 (obszar rewitalizacji)
Podmioty realizujące projekt:
Gmina Kłaj
Inne zainteresowane osoby prywatne, firmy. Obecnie nie ma podpisanych umów o współpracy.
Opis stanu istniejącego: Teren zagospodarowania dotyczy wydłużonego w kierunku płn-płd,
nieregularnego kompleksu działek. Przedmiotowy teren powyrobiskowy to teren zalewowy. Od
północy graniczy z autostradą A4, od wschodu ze starorzeczem Raby. Nie jest uzbrojony w
niezbędne rozwiązania infrastrukturalne, a z infrastrukturą drogową połączony jedynie drogami
polnymi i gruntowymi.
Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego znajduje się na obszarach zagrożonych
powodziami, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest wysokie raz na 10 lat (Q 10%).
Powierzchnia terenu zagospodarowania wynosi: 22,3ha.
Cel projektu:
a) Cel społeczny


Zagospodarowanie czasu wolnego dla całej społeczności wszystkich obszarów
wyznaczonych, jako zdegradowane,



Poprawa jakości życia poprzez aktywną integrację, aktywizację młodzieży i osób
starszych



Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej,



Stworzenie przestrzeni turystycznej

b) Cel gospodarczy
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Przedsiębiorczość

mieszkańców

poprzez

możliwość

stworzenia

punktów

inwestycyjnych tj. mała gastronomia,
c) Cel przestrzenno – funkcjonalny i techniczny


Uporządkowanie obszarów zdegradowanych terenów po wyrobiskowych „Krusz-Geo",



Poprawa stanu technicznego terenów i jego otoczenia.



Stworzenie estetycznej przestrzeni publicznej

Zakres realizowanych działań:
Zagospodarowanie terenów powyrobiskowych polegać będzie na:


Uporządkowaniu przestrzeni publicznej,



Zabezpieczenie terenu przed ryzykiem zalania/ wystąpienia powodzi,



Utworzeniu terenów rekreacyjnych, plaży z pomostami pływającymi,



Wyposażeniu terenu w niezbędną infrastrukturę (Pomieszczenia sanitarne,
przebieralnie, wiaty turystyczne),



Wybudowanie kładki nad starorzeczem Raby,



Stworzenie „Miasteczka Rowerowego” z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Utworzony zostanie Park tematyczny – „Układ Słoneczny” z głazami ułożonymi na okrężnych
ścieżkach o nawierzchni mineralnej, przedstawiającymi układ heliocentryczny, Park tematyczny
– „Formacje skalne” czyli prezentacja rozmaitych utworów geologicznych i form skalnych z
dróżką o nawierzchni mineralnej, Park sensoryczny - „Ścieżka traw” o zróżnicowanej murawie
na krańcu zachodnim, a także elementy małej architektury – ławki, stoliki, stojaki na rowery,
tablice informacyjne
Przestrzeni zostanie nadana funkcja kąpieliskowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą: plażą
piaszczystą, pomostami pływającymi, platformami dla wędkarzy, wiatami - altanami dla
turystów, przebieralnią i sanitariatami, placem zabaw dla maluchów i dzieci starszych z parkiem
linowym, boiskami do siatkówki plażowej, siłownią, miejsca na ognisko, placem gospodarczym,
parkingiem
Czas trwania:
Data rozpoczęcia: III 2017
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Data zakończenia: VI 2018
Szacunkowy koszt:
4 434 834,00 zł
Potencjalne źródło finansowania:
 Budżet Gminy - 25%
 RPO WM 2014-2020, poddziałanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych -75%
Wskaźniki produktu i rezultatu oraz sposoby ich miary zostały wskazane w podrozdziale 10.1.
Monitoring.
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8. Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu oraz rewitalizacja
terenu przyległego na działce nr 202 w miejscowości Grodkowice.

Uzasadnienie realizacji projektu spoza obszaru rewitalizacji:
Staw w Grodkowicach stanowi własność Gminy. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli stworzyć
dla mieszkańców obszaru rewitalizacji (w szczególności podobszaru w obrębie sołectwa
Grodkowice) miejsce odpoczynku, poza domem. Przeprowadzone formy konsultacji
społecznych wykazały, że mieszkańcy dostrzegają problem zanikania więzi sąsiedzkich i
zamykania się ludzi w małych grupach. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia ma przeciwdziałać
temu zjawisku. Ponadto głównymi potrzebami rewitalizacyjnymi zdiagnozowanymi podczas
zastosowanych metod partycypacji społecznej jest wzajemna integracja mieszkańców,
potrzeba wychodzenia z domu oraz organizacja czasu wolnego. Projekt zlokalizowany jest na
obszarze zdegradowanym, w bliskiej odległości od wyznaczonego podobszaru rewitalizacji.
Teren wokół stawu w Grodkowicach wpisuje się w działania i kierunki zaplanowane dla tego
obszaru. Uchwałą NR XLVI/321/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014 r. w sprawie:
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kłaj dla tego obszaru określono
przeznaczenie terenu jako tereny wód powierzchniowych oraz zieleni użytkowej, co wpisuje się
w efekty niniejszego przedsięwzięcia.
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Lokalizacja projektu: Grodkowice, działka nr 202 (poza obszarem rewitalizacji)
Podmioty realizujące projekt: Podmiot odpowiedzialny – Gmina Kłaj oraz IHiAR Grodkowice
[Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin].
Opis stanu istniejącego: Aktualnie, teren, na którym planowane są prace modernizacyjne, jest
zaniedbany oraz porośnięty dziką roślinnością niską. Staw znajduje się na niewielkim
rozlewisku o pow. ok. 0,3ha. Mieszkańcy Grodkowic, mimo potencjału miejsca nie mają
możliwości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, w skutek czego często pozostają
w swoich domach, nie integrując się ze swoim sąsiedztwem.
Cel projektu:
Cel społeczny – poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie miejsca służącego
integracji społecznej,
Cel przestrzenno-funkcjonalny i techniczny – stworzenie „wizytówki” miejscowości,
Cel środowiskowy – odbudowa wartości przyrodniczej terenu (renowacja szaty roślinnej,
korekta ukształtowania/ brzegów/ skap)
Zakres realizowanych działań:


wykonanie robót polegających na oczyszczeniu i zabezpieczeniu przed wtórną
degradacją stawu na działce nr 202 w miejscowości Grodkowice,



rewitalizacja terenu przyległego do stawu w celu stworzenia miejsca wypoczynkoworekreacyjnego.



dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpi integracja społeczna wśród lokalnej
społeczności, jak i między mieszkańców a turystami.

Prognozowane rezultaty: Estetyzacja przestrzeni publicznej. Powstanie nowego miejsca
wypoczynkowo-rekreacyjnego. Wzrost integracji społecznej.
Czas trwania projektu: I kwartał 2018 – III kwartał 2018
Szacunkowy koszt: około 300 000 zł.
Potencjalne źródła finansowania:
100

 Budżet Gminy Kłaj
 RPO WM 2014-2020
Wskaźniki produktu i rezultatu oraz sposoby ich miary zostały wskazane w podrozdziale 10.1.
Monitoring.
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9. Rewitalizacja centrum przesiadkowego w miejscowości Kłaj, przy linii kolejowej
łączącej Kraków z Tarnowem.

Lokalizacja projektu: Kłaj, działki nr: 1/2, 1/4, 1/3, 531/1 o łącznej powierzchni 0,6 ha (obszar
rewitalizacji)
Podmioty realizujące projekt: Gmina Kłaj.
Opis stanu istniejącego: Obecnie na terenie realizacji projektu znajduje się niedokończony
i nieużytkowany budynek dworca zajmujący powierzchnię 350 m2, niemniej jednak nie ma
technicznej możliwości jego dokończenia. Istniejący obiekt zostanie wyburzony. Na jego
miejscu powstanie mniejszy i bardziej ekonomiczny budynek, dostosowany do aktualnych
potrzeb.
Cel projektu:
Cel społeczny:
 poprawa mobilności społecznej, warunków dla rozwoju usług turystycznych i jakości
środowiska naturalnego, poprzez budowę centrum przesiadkowego w obszarze i
otoczeniu dworca PKP w miejscowości Kłaj,
 kreowanie pozytywnego wizerunku obszarów rewitalizowanych,
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Cel przestrzenno-funkcjonalny i techniczny:
 Poprawa stanu technicznego zdegradowanej infrastruktury technicznej (budynek PKP),
 Wyposażenie niewystarczającej, np. brakiem miejsc parkingowych czy też toalety
publicznej oraz baru szybkiej obsługi,
 Poprawa funkcjonalności obiektów PKP oraz rewitalizacja terenu w jego sąsiedztwie,
 Stworzenie estetycznej przestrzeni publicznej.
Zakres realizowanych działań:


Przebudowa budynku byłego dworca PKP oraz wykonanie prac towarzyszących:
o Rozbiórka niedokończonego budynku dworca (pow. 350 m2),
o Wzniesienie budynku o pow. 240 m2, wyposażonego w 6 kolektorów
słonecznych, z uwzględnieniem instalacji wewnętrznych (sanitarnych i
elektrycznych),



Przyłączenie do sieci sanitarnej (instalacja zewnętrzna):
o Wymiana nawierzchni,
o Wymiana stolarki okien i drzwi,
o Wykonanie instalacji wodnej, wodociągowej i elektrycznej.



Zagospodarowanie terenu wokół budynku (miejsca parkingowe, mała architektura –
m.in. ławki, kosze z możliwością segregacji śmieci),



Stworzenie punktu obsługi pasażerów - wdrożenie systemu informacji pasażerskiej
i turystycznej - lokalizacja elektronicznej tablicy informacyjnej, lokalizacja stanowiska
dla osób niepełnosprawnych,



Stworzenie nowych miejsc pracy przy obsłudze podróżnych (m.in. punkt małej
gastronomii, kiosk).

Prognozowane rezultaty: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej. Ożywieni.
Aktywizowanie mieszkańców do życia społecznego. Wzrost integracji społecznej. Grupą
docelową będą mieszkańcy gminy Kłaj, zwłaszcza młodzież dojeżdżająca do szkół
ponadgimnazjalnych w Krakowie oraz osoby dorosłe pracujące w Krakowie. Dodatkowo z
infrastruktury korzystać będą turyści odwiedzający Małopolskę
Czas trwania projektu: IV 2017 r. – I 2020 r.
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Szacunkowy koszt: 3 500 000 zł.
Potencjalne źródła finansowania:
 Budżet Gminy 15%,
 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR.- 85%.
Wskaźniki produktu i rezultatu oraz sposoby ich miary zostały wskazane w podrozdziale 10.1.
Monitoring.

10. Zagospodarowanie leśnej kolei wąskotorowej na cele turystyczne i rekreacyjne
służące ożywieniu społecznemu Gminy Kłaj.

Lokalizacja projektu: Kłaj, działki o numerach: 1995/12, 1995/4, 1994/7, 1994/5, 1994/3,
1994/1, 1994/6, 1993/2, 2006/13, 2006/18, 2006/16, 1163/4 (Stanisławice, Gm. Bochnia),
2007/3, 2007/8, 2006/15, 832 (obszar rewitalizacji)
Podmioty realizujące projekt: Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu i jego
koordynację będzie Gmina Kłaj (Urząd Gminy Kłaj). Potencjalnymi partnerami do współpracy
będą: Zakład Produkcyjno-Handlowy Kazimierz Szewczyk - Żarnówka 360, 34-220 Maków
Podhalański, Filia Tartak - Kłaj 32 - 015 Kłaj 475 oraz PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo
Niepołomice - ul. Myśliwska 41, 32-005 Niepołomice.
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Opis stanu istniejącego: Niewykorzystany potencjał istniejącego szlaku kolejki wąskotorowej o
długości 2 km. Aktualny stan szlaku kolejowego nie pozwala na jego użytkowanie.
Cel projektu:
o Cel społeczny – jako możliwość zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców i tym
samym zapobieganie negatywnemu zachowaniu;
o Cel gospodarczy – jako nowa atrakcja turystyczna, przyczyni się do wzrostu atrakcyjności
turystycznej Gminy Kłaj, przez co spodziewany jest wzrost ruchu turystycznego
przekładający się na korzyści dla lokalnej gospodarki;
o Cel przestrzenno-funkcjonalny i techniczny – zagospodarowanie niszczejącej
infrastruktury poprzemysłowej, stanowiącej walor kultury technicznej – pielęgnowanie
zabytków techniki;
Zakres realizowanych działań: Projekt będzie polegał na przywróceniu przejezdności
istniejącego szlaku kolei wąskotorowej o długości 2 km i przystosowaniu linii do turystycznych
przejazdów drezynami kolejowymi wraz z wstępnym przygotowaniem do prowadzenia
turystycznego ruchu pasażerskiego pociągami wąskotorowymi w przyszłości. W ramach
przygotowania należy przejąć w zarząd nieruchomości, będące przedmiotem niniejszego
projektu. Należy przeprowadzić inwentaryzację oraz ocenę stanu torowiska wraz z wskazaniem
prac naprawczych, jakie powinny zostać przeprowadzone celem przywrócenia przejezdności
linii wąskotorowej oraz dokładnego kosztu inwestycji. Możliwe będzie zaistnienie potrzeby
wydzielenia działek, na których znajduje się linia wąskotorowa z wielkoobszarowych
nieruchomości leśnych. W ramach realizacji projektu należy przeprowadzić: prace w zakresie
naprawy torowiska, polegającej m.in. na uzupełnieniu brakujących elementów (przede
wszystkim skradzionych lub zużytych elementów mocujących), wymianie części podkładów,
naprawie rozjazdów wraz z uzupełnieniem brakujących ich elementów (iglice, mechanizm,
oznakowanie); prace w zakresie budowy infrastruktury obsługi i adaptacji na cele rekreacji i
turystyki, polegające na budowie co najmniej jednego peronu w obrębie stacji na końcowym
odcinku linii wraz z małą architekturą: wiatą, ławkami i stylowym oświetleniem oraz miejscem
na ognisko z zadaszeniem i ławkami na terenie „tartaku”, zakup dwóch drezyn wąskotorowych
– ręcznej i rowerowej. Odbiorcą projektu będą przede wszystkim mieszkańcy miejscowości Kłaj,
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jak i całej Gminy Kłaj, a także przyjezdni – turyści i odwiedzający Gminę Kłaj i Puszczę
Niepołomicką.
Prognozowane rezultaty: Projekt będzie mieć wpływ na poprawę stanu infrastruktury
turystycznej na terenie całej gminy oraz przyczyni się do wzrostu aktywności czasu wolnego
mieszkańców – dotyczy wszystkich podobszarów rewitalizacji w Gminie Kłaj.
Czas trwania projektu: I kwartał 2018r. - II kwartał 2019r.
Szacunkowy koszt: 2 500 000 zł
Potencjalne źródła finansowania:
 Oś priorytetowa 11. – Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej – Działanie 11.4 –
Rewitalizacja Terenów Poprzemysłowych; Program Rozwoju Turystyki do 2020 r. –
dotacje krajowe na realizację celów programu m.in. dla jednostek samorządu
terytorialnego;
o Przewidywany poziom dofinansowania ze środków zewnętrznych: 75 %;
Wskaźniki produktu i rezultatu oraz sposoby ich miary zostały wskazane w podrozdziale 10.1.
Monitoring.
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11. Usuwanie barier architektonicznych i przestrzennych - przebudowa drogi łączącej tzw.
osiedle wojskowe w Kłaju z pozostałą częścią miejscowości i siecią dróg publicznych.

Lokalizacja projektu: Kłaj, działki nr: 2006/7, 2006/4, 1993/1, 1994/5, 1995/4, 1996/4 (obszar
rewitalizacji)
Podmioty realizujące projekt: Podmiot odpowiedzialny – Gmina Kłaj oraz Rejonowy Zarząd
Infrastruktury [MON]. Partnerzy: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Kłaj 1, 2,
Nadleśnictwo Niepołomice, Jednostka Wojskowa – 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy [MON],
Wspólnota Nieruchomości Kłaj 3, Eko-Lokum sp. z o.o., Estaco Polska sp. z o.o., Agencja Mienia
Wojskowego, Oddział w Krakowie.
Opis stanu istniejącego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury [MON] posiada dokumentację
techniczną oraz pozwolenie na budowę wydane na remont drogi obejmujący wykonanie
podbudowy, odwodnienia i nawierzchni asfaltowej drogi;
Proponowane zabezpieczenie koordynacji działań i wymianę informacji poprzez kontakt
przedstawicieli władz Gminy Kłaj z odpowiednią instancją MON [Wojewódzki Sztab Wojskowy
w Krakowie].
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Cel projektu:
Cel społeczny
 stworzenie warunków do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi,
 ograniczenie wykluczenia społecznego mieszkańców osiedla spowodowanego
utrudnioną dostępnością do obiektów publicznych (służby zdrowia, oświatowych,
kulturalnych, administracyjnych, rekreacyjnych, wyznaniowych) a także usługowych,
handlowych i przemysłowych,
 poprawa możliwości zatrudnienia dla mieszkańców osiedla,
 stworzenie warunków dla rekreacyjnego korzystania z drogi (spacery i wycieczki piesze
i rowerowe) zarówno dla mieszkańców osiedla jak i osób z zewnątrz.
Cel gospodarczy
 poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie osiedla poprzez lepsze
skomunikowanie go z pozostałą częścią miejscowości oraz siecią dróg publicznych
Cel przestrzenno – funkcjonalny i techniczny
 poprawa standardu technicznego jedynej drogi łączącej mieszkańców osiedla i innych
jej użytkowników z siecią dróg publicznych - infrastrukturą komunikacyjną Gminy.
 zapewnienie bezpieczeństwa równoczesnego korzystania z przedmiotowego odcinka
drogi przez mieszkańców i turystów w sytuacji wykorzystywania jej przez specyficzny
[niebezpieczny] transport wojskowy i leśny.
Zakres realizowanych działań:
Wykonanie podbudowy drogi wraz z odwodnieniem, nawierzchni asfaltowej, chodnika i ścieżki
rowerowej, oświetlenia.
Wykonanie remontu drogi (podbudowa, odwodnienie i nawierzchnia asfaltowa o szerokości
minimum 4 m z mijankami) wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową i oświetleniem.
Długość drogi od przejazdu kolejowego na ul. Leśnej do przejazdu kolejowego dla rowerzystów
i pieszych w okolicy stacji kolejowej - 1800 metrów (w tym jej oświetlenie na odcinku 1200
metrów).
Liczba osób korzystających z rewitalizowanej przestrzeni:
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łącznie mieszkańcy terenu powojskowego [byłej JW 2515] osiedle mieszkalne aktualnie
– 161 osób, prognozowane w 2020 r. – około 280 osób; [w tym obecnie – ok.18%
młodzież w wieku szkolnym oraz ok. 15 % osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku];



żołnierze, pracownicy i pełniący służbę w jednostce wojskowej – ok.140 osób;



prognozowani klienci planowanej działalności gospodarczej – 120-150 osób
tygodniowo;



prognozowane rekreacyjne wykorzystanie inwestycji – kilkaset osób tygodniowo z
nasileniem w okresie weekendowym.

Prognozowane rezultaty: Estetyzacja przestrzeni publicznej. Pobudzenie koniunktury
gospodarczej. Poszerzenie oferty kulturalno-rozrywkowej.
Czas trwania projektu: II kwartał 2017 - II kwartał 2018
Szacunkowy koszt: Wartość wkładu inwestycyjnego ze strony budżetu MON - 7 000 000 zł;
Chodnik + ścieżka rowerowa - łącznie 3,5 m szerokości – 800 000 – 1 000 000 zł, oświetlenie
1200 mb – 30 lamp –100 000 zł netto.
Potencjalne źródła finansowania: Remont istniejącej drogi w zakresie planowanym przez wojsko
- budżet MON.
Chodnik, ścieżka rowerowa, oświetlenie – RPO Województwa Małopolskiego, 11 Oś
priorytetowa REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ, Działanie 11.2 ODNOWA
OBSZARÓW WIEJSKICH, poddziałania A, C i D – 60% kosztów kwalifikowalnych projektu
Ewentualnie – oświetlenie uliczne – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, program SOWA energooszczędne oświetlenie uliczne.
Wskaźniki produktu i rezultatu oraz sposoby ich miary zostały wskazane w podrozdziale 10.1.
Monitoring.
Zgodnie z decyzją Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie
ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej na terenie gminy Kłaj
zlokalizowany jest kompleks wojskowy nr 3300 Kłaj, który posiada ustaloną strefę ochronną dla
składu materiałów wybuchowych. W związku z powyższym, w celu zapewnienia potrzeb
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obronności i bezpieczeństwa państwa, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w projekcie programu rewitalizacji dla
gminy Kłaj należy ująć w części opisowej opracowania informację dotyczącą ww. terenu
zamkniętego oraz jego strefy ochronnej.
12. Aktywizacja osób bezrobotnych oraz wsparcie mieszkańców, którzy chcą założyć
indywidualną działalność gospodarczą
Lokalizacja projektu: Działki nr 423/11, 423/12, 423/5, 423/8, 432/2 w miejscowości Kłaj, gm.
Kłaj (projekt zostanie zrealizowany w Gminnym Centrum Kultury, utworzonym w ramach
przedsięwzięcia 3a Nowa przestrzeń dla kultury – przebudowa budynku użyteczności publicznej
na potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Kłaju).
Podmioty realizujące projekt: Gmina Kłaj, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju, Gminne
Centrum Kultury w Kłaju; Partner we współpracy: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
SA, organizacje pozarządowe, Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce;
Opis stanu istniejącego: Sołectwa Brzezie, Grodkowice i Łysokanie charakteryzują się wyższą niż
średnia dla całej Gminy Kłaj wartością wskaźników:
o liczba bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
o liczba długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
o liczba bezrobotnych bez kwalifikacji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.
Ponadto, na terenie sołectw Brzezie, Grodkowice i Kłaj zaobserwowano niższą niż średnia dla
całej Gminy Kłaj liczbę podmiotów gospodarczych przypadających na każde 1000 mieszkańców.
Cel projektu: Celem projektu jest aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz
rozwój gospodarczy na jego terenie.
Zakres realizowanych działań:


organizacja szkoleń i warsztatów umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności, które
będą niezbędne w procesie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej;



organizacja zajęć z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych;



szkolenia mające na celu rozwój kompetencji miękkich uczestników projektów;
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wsparcie przy tworzeniu CV oraz przygotowanie do uczestnictwa w rozmowach
kwalifikacyjnych;



organizacja profilowania zawodowego – określenie umiejętności i predyspozycji
bezrobotnych uczestników projektu;

Odbiorcy projektu:


20 zarejestrowanych bezrobotnych zamieszkujących obszar rewitalizacji, w tym 12
kobiet;

Prognozowane rezultaty:


liczba osób, które wzięły udział w projekcie – 20;



liczba osób, które zostały zatrudnione po ukończenie projektu – 7;



liczba osób, które rozpoczęły własną działalność gospodarczą – 3;

Czas trwania projektu: maj – wrzesień 2019 roku;
Szacunkowy koszt: 350 000,00 zł
Potencjalne źródła finansowania: środki własne Gminy Kłaj, środki Europejskiego Funduszu
Społecznego (dofinansowanie maks. 85%).
Wskaźniki produktu i rezultatu oraz sposoby ich miary zostały wskazane w podrozdziale 10.1.
Monitoring.
13.Wycieczki szkolne do dużych zakładów pracy.
Lokalizacja projektu: Kłaj, działka nr 2202
Podmioty realizujące projekt: Gmina Kłaj w partnerstwie z firmą ZPTS Sp. z o.o., Zakład
Przemysłu Drzewnego „Furnel International Ltd
Opis stanu istniejącego:
Absolwenci szkół na obszarze rewitalizacji stają przed ważnym wyborem dalszej ścieżki
kształcenia, a dokonany wybór będzie miał wpływ na to, czym aktualnie uczniowie, będą się
zajmowali w przyszłości.
Cel projektu:
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Zwiedzanie zakładów pracy jest dla uczniów szczególnie istotne. W czasie takich wycieczek
uczniowie mogą przekonać się, że nauka w szkole to nie tylko teoria oderwana od
rzeczywistości. Będą mieli możliwość obserwować zastosowanie procesów, których podstawy
poznają w szkole. Mają możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy na stanowiskach, o które
starać się będą mogli jako absolwenci, po zakończeniu procesu kształcenia. Jest to tym bardziej
istotne, gdy mowa o kluczowych zakładach pracy w najbliższym otoczeniu. Zapoznanie się
z funkcjonowaniem zakładu i zachęcenie młodzieży do kształcenia kierunkowego w tym
zakresie będzie przeciwdziała migracji osób młodych do dużych ośrodków miejskich w celu
znalezienia zatrudnienia.
Zakres realizowanych działań:


zapoznanie uczniów z zasadami recyklingu tworzyw sztucznych,



zapoznanie uczniów z nowoczesnym zapleczem maszynowym w zakładzie pracy,



rozwijanie wiedzy i zainteresowań młodzieży z zakresu mechaniki i obróbki tworzyw
sztucznych,



wskazanie zastosowania zdobytej w szkole wiedzy w rzeczywistym środowisku jakim
jest zakład pracy,

Odbiorcy projektu:
Odbiorcami przedmiotu są osoby w wieku szkolnym z obszaru rewitalizacji.
Prognozowane rezultaty:
Uczniowie mogli przekonać się jak funkcjonuje nowoczesny, dobrze zorganizowany zakład
pracy, poznać jego specyfikę oraz zobaczyć cały cykl produkcyjny.
Czas trwania projektu: 20187
Szacunkowy koszt: brak8
Potencjalne źródła finansowania: brak
14. Spotkania z kulturą – projekt edukacyjny
7

Wycieczki organizowane będą w podziale na grupy wiekowe.
Projekt zostanie zorganizowany w ramach zajęć szkolnych, nie przewiduje się dodatkowych kosztów, a
co za tym idzie nie określono potencjalnego źródła finansowania.
8
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Lokalizacja projektu: Grodkowice 1
Podmioty realizujące projekt: Gmina Kłaj
Opis stanu istniejącego:
Cel projektu:


Przygotowanie do świadomego, aktywnego i twórczego uczestniczenia w kulturze
w każdym z jej poziomów i wymiarów: lokalnym, regionalnym, narodowym,
europejskim i globalnym,



Kształtowanie umiejętności przeżywania (jestem, kreuję, wyrażam) i nabywanie
doświadczeń w obcowaniu z różnymi formami kultury,



Rozwijanie zainteresowań, realizacja pasji związanych z szeroko pojętą kulturą,
wspomaganie twórczego myślenia i działania, poszerzanie światopoglądu młodzieży
gimnazjalnej,



Twórcze zagospodarowanie czasu wolnego,



Integracja międzypokoleniowa.

Zakres realizowanych działań:


Udział w festiwalu „Muzyka w Pałacu Żeleńskich”,



Organizacja filmowych wieczorów z cyklu „Kino Letnie” – 3 spotkania w roku:
o Sprzątanie po zakończonej projekcji,
o Wynajem ekranu pneumatycznego 8x7 pow. wyświetlana 6x4.5, projektora,
montaż nagłośnienia i innych niezbędnych akcesoriów audio/ video,
o Zakup leżaków (50 szt.),
o Uzyskanie licencji na odtworzenie 3 filmów w ciągu roku,
o Wynajem fotobudki.



Organizacja spotkań z poezją, połączone z dyskusją,



Założenie Dyskusyjnego Klubu Filmowego, który raz w miesiącu będzie spotykał się na
wspólne oglądanie filmów i ich interpretację,



Organizacja spotkań ze sztuką ludową, poznanie tradycji regionu.
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Odbiorcy projektu:
Mieszkańcy obszaru rewitalizacji
Prognozowane rezultaty:
Celem projektu jest aktywizacji i integracja mieszkańców. Podczas spotkań warsztatowych
mieszkańcy zgłaszali potrzebę organizacji form integracji mieszkańców, międzypokoleniowej
i możliwości spędzania wolnego czasu poza domem.
Czas trwania projektu: 2018-2025
Szacunkowy koszt: 20 000,00 zł/ rok
Potencjalne źródła finansowania: środki własne gminy

6.2.

Charakterystyka uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Przedsięwzięcia podstawowe uzupełnione zostaną poprzez realizację przedsięwzięć
uzupełniających. Wśród nich wymienić można projekt, dla którego już na tym etapie
zaplanowano szczegóły takie jak czas realizacji, szacunkowy koszt, czy potencjalne źródła
finansowania.
Budowa Placu Targowego w miejscowości Targowisko.
Lokalizacja projektu: Targowisko, dotychczasowy plac targowy zlokalizowany na działkach
991/2, 992/2, 991/1, 992/1,993/3, 993/1 między autostradą A4 a ul. Nad Tusznicą o pow. ok.
5 000 m2.
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Podmiotami realizującymi projekt są Gmina Kłaj, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko oraz
osoby prywatne (wystawcy). Wskazany obszar to niezagospodarowany teren byłego targowiska
wiejskiego. Ze względu na swoją lokalizację i zainteresowanie mieszkańców posiada
niewykorzystany potencjał. Jego adaptacja pomoże stworzyć warunki dla rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości i integracji społecznej. Cele projektu to:


poprawa jakości życia mieszkańców, wspieranie włączenia społecznego poprzez
aktywną integrację, aktywizację obywatelską i zmniejszenie poziomu przestępczości
(miejsce spotkań towarzyskich i rekreacji);



wprowadzanie nowych funkcji pozwalających na ożywienie społeczne i gospodarcze
(handel);



kreowanie pozytywnego wizerunku obszarów rewitalizowanych;



aktywizacja lokalnej społeczności;



poprawa stanu bezpieczeństwa w najbliższym sąsiedztwie placu;



pozyskanie przestrzeni jako stałego placu targowego i rekreacyjnego;



przywrócenie miejsca obecnych nieużytków mieszkańcom gminy;



wzbogacenie przestrzeni w obiekty małej infrastruktury.

Projekt powiązany jest z kierunkami działań:
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Stworzenie oferty społeczno-kulturalnej dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych;



Modernizacja i rozwój infrastruktury społecznej i technicznej przy jednoczesnej
poprawie standardu życia mieszkańców obszaru rewitalizacji;



Integracja międzypokoleniowa społeczności, poprzez zwiększenie możliwości
spędzania czasu wolnego mieszkańców;



Rozwój sektora usług.

Zakres realizowanych działań obejmował będzie uporządkowanie terenu; utwardzenie części
terenu; wykonanie małej infrastruktury w postaci „siłowni w terenie” lub skate parku;
wykonanie wokół placu lub w najbliższej okolicy dróg/ścieżek do jazdy na rowerze lub rolkach
oraz do spaceru z kijkami. Rezultatem niniejszego przedsięwzięcia będzie stworzenie miejsca
integracji społeczności gminnej, każdego pokolenia. Dodatkowo, poprzez możliwość sprzedaży
wielu kategorii produktów, ożywieniu ulegnie również lokalna gospodarka i przedsiębiorczość
mieszkańców. Potencjalne źródła finansowania to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
(85%) oraz budżet Gminy Kłaj (15%).
Czas trwania projektu: II 2018 – I 2019;
Szacunkowy koszt: 800 000 zł.
Dla niektórych z projektów nie można na tym etapie planowania procesu rewitalizacji określić
wielu szczegółów dotyczących sposobu oceny i miary prognozowanych rezultatów,
harmonogramu działań czy kosztu realizacji. Działania te będą pełniły rolę uzupełnienia
przedsięwzięć tworzących listę podstawową oraz będą przyczyniały się do osiągnięcia
zakładanych celów szczegółowych. Będą to nieinwestycyjne działania obejmujące swoim
zasięgiem szkolenia, warsztaty czy animacje społeczno-kulturalne. Przyczynią się do
minimalizacji występowania negatywnych zjawisk w sferze społecznej (takich jak bezrobocie,
przestępczość, niski poziom aktywności społecznej etc.).
Przedsięwzięcia uzupełniające będą polegać między innymi na:


wsparciu lokalnych liderów;



poszerzeniu lokalnej oferty spędzania wolnego czasu;
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wsparciu seniorów oraz osób, które się nimi opiekują;



wsparciu osób dotkniętych zjawiskiem wykluczenia społecznego ze względu na m.in.
ubóstwo, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
uzależnienie, wiek czy bezrobocie;



dążeniu do rozwoju gospodarczego obszaru;



integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji;



aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Wśród planowanych działań należy wyróżnić:
Pikniki i festyny sąsiedzkie i rodzinne
Kontynuowana będzie organizacja pikników i festynów sąsiedzkich i rodzinnych, podczas
których mieszkańcy obszaru rewitalizacji mogą się zintegrować i zrelaksować. Imprezy te będą
miały charakter wydarzeń rekreacyjnych, podczas których zapewnione zostaną atrakcje
zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i seniorów. Działania będą powiązane z kierunkami
działań:


Stworzenie oferty społeczno-kulturalnej dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych;



Integracja międzypokoleniowa społeczności, poprzez zwiększenie możliwości spędzania
czasu wolnego mieszkańców.

Dni Seniora
Planuje się cykliczną organizację spotkań, które będą okazją do integracji i aktywizacji seniorów.
Podczas Dni Seniora:


zaprezentowane zostaną formy aktywizacji osób starszych;



nacisk położony zostanie na integrację wewnątrz- i międzypokoleniową;



zorganizowane zostaną koncerty, wieczorki poetyckie i wernisaże, podczas, których
swoją twórczość będą mogli zaprezentować seniorzy i inny mieszkańcy obszaru
rewitalizacji;



przeprowadzone zostaną warsztaty tematyczne, które będą odpowiedzią na wcześniej
zgłoszone przez seniorów propozycje (np. warsztaty fotograficzne, komputerowe,
kulinarne etc.).
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Spotkania te będą również okazją do zapoznania się z problemami i potrzebami tej grupy
społecznej oraz szansą na wypracowanie satysfakcjonujących dla wszystkich rozwiązań.
Działania będą powiązane z kierunkami działań:


Stworzenie oferty społeczno-kulturalnej dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych;



Integracja międzypokoleniowa społeczności, poprzez zwiększenie możliwości spędzania
czasu wolnego mieszkańców;



Minimalizacja występowania zjawiska wykluczenia społecznego.

Promocja Wolontariatu
Spotkanie, podczas którego zaproszeni lokalni liderzy (wolontariusze działający we współpracy
z lokalnymi parafiami, szkołami, schroniskiem, organizacjami pozarządowymi etc.) odpowiedzą
m.in. na następujące pytania:


Jak zostałem Wolontariuszem?



Jakie są korzyści płynące z bycia Wolontariuszem?



Jakie są negatywne strony bycia Wolontariuszem?



Gdzie rozpocząć swoją przygodę z wolontariatem?



Jakie są rodzaje wolontariatu?



Jakie są sposoby działania Wolontariuszy?

Do aktywnej działalności na rzecz społeczności lokalnej zostaną zachęcone wszystkie grupy
wiekowe mieszkańców obszaru rewitalizacji – poruszona zostanie tematyka wolontariatu
seniorów oraz wolontariatu dzieci i młodzieży. Działania będą powiązane z kierunkami działań:


Stworzenie oferty społeczno-kulturalnej dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych;



Integracja międzypokoleniowa społeczności, poprzez zwiększenie możliwości spędzania
czasu wolnego mieszkańców;



Minimalizacja występowania zjawiska wykluczenia społecznego.

Szkolenia dla osób bezrobotnych
Szkolenia dla bezrobotnych mieszkańców obszaru rewitalizacji będą organizowanie cyklicznie.
Warsztaty będą odpowiedzią na bieżące potrzeby zgłoszone przez osoby bezrobotne.
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Podejmowane będą tematy, które wcześniej zostały zaproponowane przez przedstawicieli
grupy docelowej. Działania będą powiązane z kierunkami działań:


Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków lokalnej społeczności obszaru
rewitalizacji;



Minimalizacja występowania zjawiska wykluczenia społecznego.

Organizacja zawodów sportowych wraz z akcjami profilaktyki zdrowia i uzależnień
Na podobszarach rewitalizacji zorganizowane zostaną zawody sportowe, podczas których
mieszkańcy w każdym wieku rywalizować będą mogli w meczach piłki nożnej, hokeja na trawie,
koszykówki, tenisa stołowego czy siatkówki. Wydarzenia te będą okazją do integracji członków
społeczności lokalnej oraz promocji zdrowego, aktywnego trybu życia. Ponadto, zawody
połączone zostaną z akacjami profilaktyki zdrowia i uzależnień, podczas których poruszone
zostaną między innymi następujące tematy:


szkodliwość nadużywania alkoholu;



szkodliwość zażywania narkotyków;



korzystne dla organizmu sposoby odżywiania się;



profilaktyka chorób nowotworowych;



profilaktyka chorób układu krążenia;



profilaktyka chorób cywilizacyjnych;



korzyści wynikające z regularnego podejmowania aktywności fizycznej.

Działania będą powiązane z kierunkami działań:


Stworzenie oferty społeczno-kulturalnej dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych;



Integracja międzypokoleniowa społeczności, poprzez zwiększenie możliwości spędzania
czasu wolnego mieszkańców;



Minimalizacja występowania zjawiska wykluczenia społecznego.

Do realizacji wyżej wymienionych projektów zaangażowani zostaną mieszkańcy obszaru
rewitalizacji. Współpraca będzie podstawą realizacji każdego z etapów wdrażania przedsięwzięć.
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Ponadto rewitalizacja zostanie uzupełniona poprzez cykliczne działania finansowane i
organizowane przez jednostki organizacyjne Gminy Kłaj, w tym:


Organizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej program prac społecznie
użytecznych dla osób długotrwale bezrobotnych. Program jest kierowany do osób o
najniższych kwalifikacjach zawodowych. Projekt jest finansowany przy wsparciu
Powiatowego Urzędu Pracy (dotacja w wysokości 60 %). Rocznie w programie
uczestniczy od 12 do 15 osób. Program powiązany jest z kierunkami działań:
o Minimalizacja występowania zjawiska wykluczenia społecznego;
o Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków lokalnej społeczności
obszaru rewitalizacji.



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz stałej pomocy na rzecz osób dotkniętych
wykluczeniem społeczny, organizuje dyżury specjalistów, podczas których udzielane są
porady prawnicze, psychologiczne i psychoterapeutyczne. Każdego roku z takiej formy
pomocy korzysta od 70 do 100 rodzin z terenu Gminy Kłaj. Program powiązany jest z
kierunkiem działań:
o Minimalizacja występowania zjawiska wykluczenia społecznego.



W budynku Urzędu Gminy Kłaj jest zorganizowany punkt konsultacyjny do spraw
problemów alkoholowych. Czynny jest w środy i czwartki w godzinach popołudniowych
zainteresowane

osoby

mają

możliwość

rozmowy

z

psychologiem

oraz

z

psychoterapeutą. Z punktu konsultacyjnego korzysta rocznie średnio 80 rodzin. Ponadto
organizowane są konkursy plastyczne i spektakle powiązane z tematyką uzależnień.
Dzieci pochodzące z rodzin, które dotyka problem alkoholowy wyjechać mogą na
zorganizowany obóz – co roku korzysta z tego 25 osób. W szkołach organizowane są
spotkania dla rodzin, w których występuje problem alkoholowy oraz przemoc domowa.
Program powiązany jest z kierunkiem działań:
o Minimalizacja występowania zjawiska wykluczenia społecznego.


Na terenie Gminy prowadzone są działania uwarunkowane przez dokument Program
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłaj na lata 2012-2032.
Głównym przewidzianym zadaniem jest Zorganizowanie akcji demontażu, oczyszczenia
nieruchomości i wywozu odpadów zawierających azbest z terenu gminy, na składowisko
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odpadów lub ich przetwarzania w urządzeniu przewoźnym. Będzie ono realizowane
również na terenie obszaru rewitalizacji. Program powiązany jest z kierunkiem działań:
o Usunięcie wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i życia mieszkańców obszaru
rewitalizacji.

6.3. Powiązanie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych z zakładanymi
kierunkami działań
W poniższej tabeli zaprezentowano powiązanie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
z zakładanymi kierunkami działań:
Tabela 9 Powiązanie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych z zakładanymi kierunkami działań

Lp.

1.

2.

Nazwy projektów
Powiązane kierunki działań
PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE
Modernizacja i rozwój
infrastruktury społecznej i
technicznej przy jednoczesnej
poprawie standardu życia
mieszkańców obszaru
rewitalizacji
Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej wokół
Domu Kultury w Brzeziu wraz z remontem budynku i
wyposażeniem.

Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej wokół
Domu Kultury w Łysokaniach wraz z remontem
budynku i wyposażeniem.

Integracja międzypokoleniowa
społeczności, poprzez
zwiększenie możliwości
spędzania czasu wolnego
mieszkańców
Stworzenie oferty społecznokulturalnej dla dzieci,
młodzieży oraz osób starszych
Modernizacja i rozwój
infrastruktury społecznej i
technicznej przy jednoczesnej
poprawie standardu życia
mieszkańców obszaru
rewitalizacji
Integracja międzypokoleniowa
społeczności, poprzez
zwiększenie możliwości
spędzania czasu wolnego
mieszkańców
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Lp.

Nazwy projektów

a. Nowa przestrzeń dla
kultury – przebudowa
budynku użyteczności
publicznej na potrzeby
utworzenia Gminnego
Centrum Kultury w Kłaju.

3.

Stworzenie warunków
sprzyjających integracji
społecznej. Rozszerzenie
oferty kulturalnej.

b. Wspieranie integracji
społecznej poprzez
stworzenie kompleksu o
charakterze
wypoczynkowo –
kulturalnych i usługowym.

c. Półkolonie wakacyjne

Powiązane kierunki działań
Stworzenie oferty społecznokulturalnej dla dzieci,
młodzieży oraz osób starszych
Stworzenie oferty społecznokulturalnej dla dzieci,
młodzieży oraz osób starszych
Modernizacja i rozwój
infrastruktury społecznej i
technicznej przy jednoczesnej
poprawie standardu życia
mieszkańców obszaru
rewitalizacji
Stworzenie oferty społecznokulturalnej dla dzieci,
młodzieży oraz osób starszych
Modernizacja i rozwój
infrastruktury społecznej i
technicznej przy jednoczesnej
poprawie standardu życia
mieszkańców obszaru
rewitalizacji
Stworzenie oferty społecznokulturalnej dla dzieci,
młodzieży oraz osób starszych
Integracja międzypokoleniowa
społeczności, poprzez
zwiększenie możliwości
spędzania czasu wolnego
mieszkańców
Minimalizacja występowania
zjawiska wykluczenia
społecznego
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Lp.

Nazwy projektów

4.

Biblioteka naszych marzeń – wyposażenie pomieszczeń
Filii bibliotecznej w Brzeziu wraz z przystosowaniem do
organizowania w niej zajęć edukacyjnych dla dzieci i
młodzieży z podobszarów rewitalizacji Brzezia,
Grodkowic i Łysokani.

5.

Kultura fizyczna - kompleksowa odnowa przestrzeni
publicznej podobszaru Łysokaniach poprzez budowę
Centrum Sportowego.

6.

Przebudowa, remont i wyposażenie zdegradowanego
budynku w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne i
chronione w Kłaju.

Powiązane kierunki działań
Stworzenie oferty społecznokulturalnej dla dzieci,
młodzieży oraz osób starszych
Modernizacja i rozwój
infrastruktury społecznej i
technicznej przy jednoczesnej
poprawie standardu życia
mieszkańców obszaru
rewitalizacji
Stworzenie oferty społecznokulturalnej dla dzieci,
młodzieży oraz osób starszych
Modernizacja i rozwój
infrastruktury społecznej i
technicznej przy jednoczesnej
poprawie standardu życia
mieszkańców obszaru
rewitalizacji
Modernizacja i rozwój
infrastruktury społecznej i
technicznej przy jednoczesnej
poprawie standardu życia
mieszkańców obszaru
rewitalizacji
Zwiększenie liczby lokali
komunalnych i socjalnych oraz
poprawa komfortu ich
użytkowania
Minimalizacja występowania
zjawiska wykluczenia
społecznego
Promocja przedsięwzięć
mających na celu
wykorzystanie lokalnego
potencjału Gminy Kłaj

7.

Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia zbiorników
wodnych po wyrobiskowych
Integracja międzypokoleniowa
społeczności, poprzez
zwiększenie możliwości
spędzania czasu wolnego
mieszkańców
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Lp.

Nazwy projektów

Powiązane kierunki działań
Rozwój sektora usług
Stworzenie oferty społecznokulturalnej dla dzieci,
młodzieży oraz osób starszych

8.

Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną
degradacją stawu oraz rewitalizacja terenu przyległego
na działce nr 202 w miejscowości Grodkowice.

Promocja przedsięwzięć
mających na celu
wykorzystanie lokalnego
potencjału Gminy Kłaj
Usunięcie wyrobów
niebezpiecznych dla zdrowia i
życia mieszkańców obszaru
rewitalizacji
Rozwój i poprawa
funkcjonowania systemu
komunikacji

9.

10.

Rewitalizacja centrum przesiadkowego w miejscowości
Kłaj, przy linii kolejowej łączącej Kraków z Tarnowem.

Zagospodarowanie leśnej kolei wąskotorowej na cele
turystyczne i rekreacyjne służące ożywieniu
społecznemu Gminy Kłaj.

Modernizacja i rozwój
infrastruktury społecznej i
technicznej przy jednoczesnej
poprawie standardu życia
mieszkańców obszaru
rewitalizacji
Promocja przedsięwzięć
mających na celu
wykorzystanie lokalnego
potencjału Gminy Kłaj
Modernizacja i rozwój
infrastruktury społecznej i
technicznej przy jednoczesnej
poprawie standardu życia
mieszkańców obszaru
rewitalizacji
Integracja międzypokoleniowa
społeczności, poprzez
zwiększenie możliwości
spędzania czasu wolnego
mieszkańców
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Lp.

Nazwy projektów

11.

Usuwanie barier architektonicznych i przestrzennych przebudowa drogi łączącej tzw. osiedle wojskowe w
Kłaju z pozostałą częścią miejscowości i siecią dróg
publicznych.

12.

Aktywizacja osób bezrobotnych oraz wsparcie
mieszkańców, którzy chcą założyć indywidualną
działalność gospodarczą

Powiązane kierunki działań
Rozwój i poprawa
funkcjonowania systemu
komunikacji
Modernizacja i rozwój
infrastruktury społecznej i
technicznej przy jednoczesnej
poprawie standardu życia
mieszkańców obszaru
rewitalizacji
Wsparcie lokalnych
przedsiębiorców oraz osób,
które planują rozpoczęcie
własnej działalności
gospodarczej
Minimalizacja występowania
zjawiska wykluczenia
społecznego
Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych członków
lokalnej społeczności obszaru
rewitalizacji

13.

14.

Wycieczki szkolne do Zakładów Pracy

Stworzenie oferty społecznokulturalnej dla dzieci,
młodzieży oraz osób starszych

Spotkanie z kulturą – projekt edukacyjny

Stworzenie oferty społecznokulturalnej dla dzieci,
młodzieży oraz osób starszych

Źródło: opracowanie własne.
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7. Mechanizmy integrowania działań rewitalizacyjnych i
zapewnienia komplementarności
Efektywny i skuteczny proces rewitalizacji powinien charakteryzować się podejmowaniem
wielokierunkowych działań na rzecz społeczności lokalnej, gospodarki oraz przestrzeni
i środowiska. Istotne jest również aktywne angażowanie w proces tworzenia dokumentów oraz
wprowadzania zmian w gminie wszystkich interesariuszy programu.
Realizując Gminny Program Rewitalizacji należy również wprowadzać i przestrzegać
mechanizmy zapewnienia komplementarności procesu rewitalizacji. Pozwoli to zwiększyć
skuteczność działań rewitalizacyjnych. Niezbędne jest zachowanie komplementarności:
przestrzennej, problemowej, proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej oraz źródeł
finansowania.

7.1.

Komplementarność przestrzenna

W ramach komplementarności przestrzennej wymagane jest wykazanie powiązania między
projektami planowanymi do realizacji na obszarze rewitalizacji. Zgodnie z tym, efekt programu
rewitalizacji jest zmaksymalizowany, a realizowane przedsięwzięcia bardziej się dopełniają.
Zapewnianie komplementarności przestrzennej zapobiega również przesuwaniu problemów
społecznych na inne tereny lub pojawianiu się negatywnych efektów społecznych, jak
segregacja i wykluczenie społeczne.
Przedstawione podstawowe i uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne swoim zasięgiem
oddziałują na cały obszar rewitalizacji i realizują wspólny cel, którym jest osiągnięcie wizji. Każde
z planowanych działań jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby
rewitalizacyjne. Ich realizacja ma na celu zmniejszenie zjawisk kryzysowych.
Lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych w pierwszej kolejności została skierowana do
mieszkańców obszaru rewitalizacji, nie oznacza to jednak, że z ich efektów nie będą mogły
korzystać mieszkańcy okolicznych obszarów.
Celem osiągnięcia maksymalizacji koncentracji działań rewitalizacyjnych oraz zapewnienia
skutecznej interwencji przeważająca część planowanych projektów rewitalizacyjnych została
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zlokalizowana na obszarze rewitalizacji. Szczegóły zawiera Załącznik nr 1 Podstawowe kierunki
zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji.

7.2.

Komplementarność problemowa

Przedmiotem komplementarności problemowej jest wzajemne, tematyczne dopełnianie się
projektów rewitalizacyjnych, czego efektem jest oddziaływanie Gminnego Programu
Rewitalizacji

we

wszystkich

analizowanych

aspektach

(społecznym,

gospodarczym,

środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym). Zgodnie z tą zasadą
przeciwdziałamy fragmentacji działań, koncentrując się na całościowym przeciwdziałaniu
przyczynom kryzysu. Bardzo istotne jest, aby jasno sformułować pożądany stan, do którego ma
doprowadzić

realizacja

programu

rewitalizacji.

Należy

także

wypracować

sposób

wskaźnikowania zaplanowanych przedsięwzięć. Przywołana zasada oznacza również
konieczność

powiązania

działań

zawartych

w programie

rewitalizacji

z decyzjami

i dokumentami strategicznymi gminy. Szczegóły zawiera tabela poniżej.
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Tabela 10 Komplementarność problemowa

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Aspekt

Aspekt

społeczny

gospodarczy

Aspekt
przestrzennofunkcjonalny

Aspekt

Aspekt

techniczny

środowiskowy

PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE
Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej
1.

wokół Domu Kultury w Brzeziu wraz z remontem

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

budynku i wyposażeniem
Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej
2.

wokół Domu Kultury w Łysokaniach wraz z

X

remontem budynku i wyposażeniem
3.

Stworzenie warunków sprzyjających integracji
społecznej. Rozszerzenie oferty kulturalnej.
Nowa przestrzeń dla kultury – przebudowa

a)

budynku użyteczności publicznej na potrzeby
utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Kłaju.
Wspieranie integracji społecznej poprzez

b)

stworzenie kompleksu o charakterze
wypoczynkowo – kulturalnych i usługowym.
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Lp.

c)

Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Półkolonie wakacyjne

Aspekt

Aspekt

społeczny

gospodarczy

Aspekt
przestrzennofunkcjonalny

Aspekt

Aspekt

techniczny

środowiskowy

X

Biblioteka naszych marzeń – wyposażenie
pomieszczeń Filii bibliotecznej w Brzeziu wraz z
4.

przystosowaniem do organizowania w niej zajęć
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z

X

X

podobszarów rewitalizacji Brzezia, Grodkowic i
Łysokani.
Kultura fizyczna - kompleksowa odnowa
5.

przestrzeni publicznej podobszaru Łysokaniach

X

X

X

X

X

X

poprzez budowę Centrum Sportowego
Przebudowa, remont i wyposażenie
6.

zdegradowanego budynku w celu jego adaptacji
na mieszkania socjalne i chronione w Kłaju.

7.

Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia
zbiorników wodnych po wyrobiskowych

X

X
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Lp.

Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Aspekt

Aspekt

społeczny

gospodarczy

Aspekt
przestrzennofunkcjonalny

Aspekt

Aspekt

techniczny

środowiskowy

Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną
8.

degradacją stawu oraz rewitalizacja terenu

X

X

X

X

X

X

X

przyległego na działce nr 202 w miejscowości
Grodkowice.
Rewitalizacja centrum przesiadkowego w

9.

miejscowości Kłaj, przy linii kolejowej łączącej

X

Kraków z Tarnowem.
Zagospodarowanie leśnej kolei wąskotorowej na
10.

cele turystyczne i rekreacyjne służące ożywieniu
społecznemu Gminy Kłaj.
Usuwanie barier architektonicznych i

11.

przestrzennych - przebudowa drogi łączącej tzw.
osiedle wojskowe w Kłaju z pozostałą częścią

X

X

miejscowości i siecią dróg publicznych.
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Lp.

Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Aspekt

Aspekt

społeczny

gospodarczy

X

X

X

Aspekt
przestrzennofunkcjonalny

Aspekt

Aspekt

techniczny

środowiskowy

Aktywizacja osób bezrobotnych oraz wsparcie
12.

mieszkańców, którzy chcą założyć indywidualną
działalność gospodarczą

13.

Wycieczki szkolne do Zakładów Pracy

X

14.

Spotkanie z kulturą – projekt edukacyjny

X

Źródło: opracowanie własne
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7.3.

Komplementarność proceduralno – instytucjonalna

Zgodnie z zasada komplementarności proceduralno-instytucjonalnej zakłada się współpracę
Operatora Programu z instytucjami zaangażowanymi w proces rewitalizacji oraz podmiotami,
których udział może skutkować poprawą efektywności prowadzonych działań. Szczegóły
dotyczące współpracy zostały opisane w rozdziale dotyczącym wdrażania Programu. Zawarty w
nim system zarządzania określa sposób podejmowania decyzji oraz stopień zaangażowania
społeczności lokalnej.
Komplementarność proceduralno-instytucjonalna zostanie osiągnięta poprzez powołanie
Komitetu Rewitalizacji w skład, którego wejdą zarówno pracownicy Urzędu Gminy jak i inni
przedstawiciele grup interesariuszy. Szczegółowe informacje zawiera rozdział dotyczący
monitoringu.

7.4.

Komplementarność międzyokresowa

W poprzedniej perspektywie finansowej Gmina Kłaj realizowała zadania zarówno ze środków
pozyskanych z zewnątrz jak i ze środków własnych. Mając na uwadze konieczność dokonania
rozeznania i krytycznej oceny dotychczasowego wspierania procesów rewitalizacji
przeanalizowano jego skuteczność. Na tej podstawie zaprojektowano przedsięwzięcia
rewitalizacyjne, by obecnie realizowane były kontynuacją już zrealizowanych. Szczegółowe
informacje zawiera tabela poniżej.

132

Tabela 11 Lista projektów realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej

L.p.

Nazwa

Lata realizacji

Koszt

REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
1.

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków „Szarów” w miejscowości Targowisko”

2008-2012

Całkowity koszt operacji: 7 380 098,94

Projekt zakładał modernizację i rozbudowę komunalnej infrastruktury ochrony

zł

środowiska. W ramach rozbudowy wykonane zostały: budynek oczyszczalni

Kwota dofinansowania: 3 184 446,44 zł

ścieków, budynek energetyczny i sitopiaskownika, pompownia ścieków,

(51,8% kosztów kwalifikowalnych

zbiornik retencyjny.

projektu)

Remontowi poddany został budynek socjalny, staw wyrównawczy i poletka
osadowe, a likwidacji istniejące poletko składowania osadu, istniejąca

Małopolski Regionalny Program

pompownia ścieków i zbiornik ścieków dowożonych. Zakupione zostało także

Operacyjny na lata 2007-2013

niezbędne

wyposażenie

oczyszczalni.

Maksymalny

przepływ

dobowy

oczyszczalni wynosi 612 m3. Średniodobowa ilość ścieków jaką może przyjąć
oczyszczalnia wynosi 490 m3. Rozbudowa oczyszczalnia jest oczyszczalnią typu
biologicznego.
2.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Kłaj - Etap I
Wykonanie termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej –

2014

Całkowity koszt operacji: 729 948,50 zł
Kwota dofinansowania: 291 979,40 zł

Przedszkole w Szarowie, WDK w Szarowie, WDK w Dąbrowie, WDK w
Łysokaniach (I etap Programu termomodernizacji obiektów użyteczności
publicznej Gminy Kłaj) polegającej na: dociepleniu ścian zewnętrznych o łącznej
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powierzchni 2030,04 m2, dociepleniu stropodachów, i stropów o powierzchni

Wojewódzki Fundusz Ochrony

1459,70 m2, wymianie okien o powierzchni 63,71m2, wymianie drzwi

Środowiska i Gospodarki Wodnej w

zewnętrznych o powierzchni 32,31 m2, które spowodowały zmniejszenie

Krakowie

zapotrzebowania na energię cieplną.
3.

„Przebudowa, remont, modernizacja oraz wyposażenie Wiejskiego Domu
Kultury w Targowisku”

2011-2012

Całkowity koszt operacji: 564 005,72 zł
Kwota dofinansowania: 280 164,00 zł

Projekt mający na celu poprawę estetyki i funkcjonalności Wiejskiego Domu
Kultury poprzez przebudowę, remont i modernizację obiektu oraz zakup

PROW 2007-2013

niezbędnego wyposażenia. W ramach projektu przebudowano dach budynku
z płaskiego na dach stromy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
ocieplono ściany zewnętrzne, wykonano elewację, ocieplono strop nad
piętrem, wykonano kanały wentylacyjne i spalinowe, kotłownię, instalację
centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, modernizację instalacji
wodnej, kanalizacyjnej i gazowej oraz instalacji elektrycznej wraz z nową
wewnętrzną linią zasilającą.
Roboty remontowe w poziomie piętra objęły wykonanie toalet, modernizację
zaplecza socjalno-kuchennego, komunikacji (holl), klatki schodowej oraz sal
(duża

sala,

aneks

sali

połączony

z

salą

drzwiami

przesuwnymi
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konferencyjnymi, salę małą połączoną z salą dużą ). Zakupiono także
niezbędne wyposażenie.
5.

„Przygotowanie dokumentacji dla projektu "Rekreacyjno-turystyczna Dolina

2013 - 2014

Raby"

Całkowity koszt operacji: 317 109,32 zł
Kwota dofinansowania: 180 283,85 zł

Projekt realizowany był we współpracy Gminy Kłaj z Gminą Bochnia, Gminą i
Miastem Dobczyce, Gminą Drwinia i Gminą Gdów. Kluczowym zadaniem
projektu było opracowanie dokumentacji projektowej dot. zagospodarowanie

Dofinansowanie z EFRR w ramach RPO

nabrzeża Raby tak, by zapewnić szeroką gamę atrakcji dla mieszkańców całego

WM

regionu, a także nadać tym terenom funkcje wypoczynkowe i zwiększające

Priorytetowa 9: Pomoc techniczna,

atrakcyjność rekreacyjną i turystyczną gmin. Do realizacji inwestycji docelowej

Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji

niezbędne było opracowanie: koncepcji wariantowej, analiz finansowo-

strategicznych.

na

lata

2007-2013,

Oś

ekonomicznych dla
optymalnych

wariantów

przedsięwzięcia,

dokumentacji

technicznej

umożliwiającej uzyskanie pozwoleń na budowę/zgłoszeń robót budowlanych
oraz dokumentacji wykonawczej.
7.

„Budowa Społeczeństwa Obywatelskiego w Gminie Kłaj – etap II ”
W ramach projektu wyposażono placówki oświatowe, gospodarstwa domowe

2015-2016

Całkowity koszt operacji: 2 365 343,77
Kwota dofinansowania: 2 365 343,77

oraz inne instytucje w gminie (gminne biblioteki, Gminną Izbę Regionalną) w
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zestawy komputerowe. Takie działania mają służyć integracji społecznej oraz

Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie

lokalnemu rozwojowi.

wykluczeniu cyfrowemu eInclusion”
realizowane w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013.

8.

„Remont budynku OSP Kłaj”

2013

Operacja została zrealizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kłaju w

Całkowity koszt operacji: 25 600zł
Kwota dofinansowania: 17 920zł

zakresie zakupu wyposażenia sali w sprzęt audiowizualny, tablicę
interaktywną, stoły oraz stołki. W świetlicy budynku Straży Pożarnej

PROW na lata 2007-2013

przeprowadzono także cyklinowanie podłogi wraz z malowaniem oraz
malowanie ścian.
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH
1.

„Remont Ośrodka Zdrowia w Kłaju”

2014-2015

Całkowity koszt operacji: 603 007,00 zł

Wykonanie robót budowlanych w zakresie nadbudowy budynku polegało na
zmianie konstrukcji istniejącego dachu płaskiego na dach dwuspadowy,
symetryczny pokryty blachodachówką. Oprócz tego na dachu wykonano
lukarny. Przebudowie uległy również istniejące kominy, odpowietrzenia pionów
kanalizacyjnych, kanały wentylacji, instalacja odgromowa i odwodnienie
dachu. W przestrzeni poddasza wykonano strop żelbetonowy z obwodowym
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wieńcem oraz biegi w istniejącej klatce schodowej. Jest to inwestycja, która
służy i będzie służyła wszystkim pacjentom Ośrodka przez długie lata.
2.

Plac zabaw w Brzeziu

2015

Całkowity koszt operacji: 40 000zł

W ramach tego przedsięwzięcia wybudowano szósty plac zabaw w gminie,
złożony ze zjeżdżalni, drabinki, bujak oraz huśtawka.

Źródło: opracowanie własne.
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7.5.

Komplementarność źródeł finansowania

Komplementarność źródeł finansowania oznacza, że projekty rewitalizacyjne, które wynikają z
projektu rewitalizacji są oparte na konieczności umiejętnego łączenia i uzupełniania środków
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Zasada ta ma również na celu
zapobieganie sytuacjom podwójnego finansowania, tj. niedozwolonego zrefundowania
(całościowego lub częściowego) danego wydatku dwa razy ze środków publicznych – krajowych
lub wspólnotowych.
Zaplanowane przedsięwzięcia będą realizowane ze środków budżetu gminy oraz inny środków
zewnętrznych, co pozwoli na zapewnienie komplementarności źródeł finansowania.
Dodatkowo, w celu zagwarantowania jak najpełniejszego udziału różnego rodzaju grup
interesariuszy, zapewniono zróżnicowanie form finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Dywersyfikacja źródeł finansowania zakłada możliwość korzystania zarówno z funduszy
komercyjnych (kredyty, pożyczki, obligacje komunalne), jak i źródeł publicznych (Środki własne
budżetu gminy, fundusze europejskie, budżet skarbu Państwa). W kontekście do procesu
rewitalizacji ważne by wspomnieć o programach mu dedykowanych, t.j.:


Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO
WM),



Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ),



Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER),



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Sowa – energooszczędne oświetlenie
uliczne, PRONSUMENT i BOCIAN – wsparcie tworzenia mikroinstalacji OZE, Edukacja
ekologiczna),



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,



Programów Ministarialnych.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania:


w ramach programów Banku Gospodarstwa Krajowego (np. termomodernizacje),
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grantów, z których mogą skorzystać społeczności lokalne, organizacje pozarządowe
(Fundacja BZW WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”, Bank Dziecięcych Uśmiechów i Bank
Ambitnej Młodzieży, fundacja Kronenberga działająca przy Banku Citi Handlowym).
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8. Szacunkowe ramy finansowe Gminnego Programu Rewitalizacji
Tabela 12 Szacunkowe ramy finansowe GPR

Indykatywne środki finansowe z podziałem na źródła [PLN]
Lp.

Przedsięwzięcie

Publiczne
Gmina Kłaj

Krajowe

Prywatne

Pochodzące z funduszy UE
EFRR

EFS

Inne

Razem

PRZESDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE
Kompleksowa odnowa
przestrzeni publicznej wokół
1.

Domu Kultury w Brzeziu wraz

82 500,00

-

-

247 500,00

-

-

330 000,00

162 500,00

-

-

487 500,00

-

-

650 000,00

-

-

-

-

-

-

-

z remontem budynku i
wyposażeniem.
Kompleksowa odnowa
przestrzeni publicznej wokół
2.

Domu Kultury w Łysokaniach
wraz z remontem budynku i
wyposażeniem.

3.

Stworzenie warunków
sprzyjających integracji

140

Indykatywne środki finansowe z podziałem na źródła [PLN]
Lp.

Przedsięwzięcie

Publiczne
Gmina Kłaj

Krajowe

550 000,00

-

600 000,00

Prywatne

Pochodzące z funduszy UE

Inne

Razem

-

-

2 200 000,00

3 400 000,00

-

-

4 000 000,00

-

-

425 000,00

-

500 000,00

-

-

-

-

100 000,00

EFRR

EFS

-

1 650 000,00

-

-

75 000,00

-

50 000,00

50 000,00

społecznej. Rozszerzenie
oferty kulturalnej.
Nowa przestrzeń dla kultury –
przebudowa budynku
a.

użyteczności publicznej na
potrzeby utworzenia
Gminnego Centrum Kultury w
Kłaju.
Wspieranie integracji
społecznej poprzez

b.

stworzenie kompleksu o
charakterze wypoczynkowo –
kulturalnych i usługowym.

c.
4.

Półkolonie wakacyjne
Biblioteka naszych marzeń –
wyposażenie pomieszczeń Filii
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Indykatywne środki finansowe z podziałem na źródła [PLN]
Lp.

Przedsięwzięcie

Publiczne
Gmina Kłaj

Krajowe

420 000,00

1 680 000,00

45 000,00

-

Prywatne

Pochodzące z funduszy UE

Inne

Razem

-

-

2 100 000,00

-

-

300 000,00

EFRR

EFS

-

-

-

255 000,00

bibliotecznej w Brzeziu wraz z
przystosowaniem do
organizowania w niej zajęć
edukacyjnych dla dzieci i
młodzieży z podobszarów
rewitalizacji Brzezia,
Grodkowic i Łysokani.
Kultura fizyczna kompleksowa odnowa
5.

przestrzeni publicznej
podobszaru Łysokaniach
poprzez budowę Centrum
Sportowego.
Przebudowa, remont i

6.

wyposażenie
zdegradowanego budynku w
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Indykatywne środki finansowe z podziałem na źródła [PLN]
Lp.

Przedsięwzięcie

Publiczne
Gmina Kłaj

Krajowe

1 108 708,5

-

45 000,00

525 000,00

Prywatne

Pochodzące z funduszy UE

Inne

Razem

-

-

4 434 834,00

255 000,00

-

-

300 000,00

2 975 000,00

-

-

3 500 000,00

EFRR

EFS

-

3 326 125,5

-

-

-

-

celu jego adaptacji na
mieszkania socjalne i
chronione w Kłaju.
Rewitalizacja i
7.

zagospodarowanie otoczenia
zbiorników wodnych po
wyrobiskowych
Oczyszczenie i zabezpieczenie
przed wtórną degradacją

8.

stawu oraz rewitalizacja
terenu przyległego na działce
nr 202 w miejscowości
Grodkowice.
Rewitalizacja centrum

9.

przesiadkowego w
miejscowości Kłaj, przy linii
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Indykatywne środki finansowe z podziałem na źródła [PLN]
Lp.

Przedsięwzięcie

Publiczne
Gmina Kłaj

Krajowe

1 875 000,00

625 000,00

-

Prywatne

Pochodzące z funduszy UE

Inne

Razem

-

-

250 000,00

1 100 000,00

-

-

8 100 000,00

-

297 500,00

-

350 000,00

EFRR

EFS

-

-

7 000 000,00

-

-

-

kolejowej łączącej Kraków z
Tarnowem.
Zagospodarowanie leśnej
kolei wąskotorowej na cele
10.

turystyczne i rekreacyjne
służące ożywieniu
społecznemu Gminy Kłaj.
Usuwanie barier
architektonicznych i
przestrzennych - przebudowa

11.

drogi łączącej tzw. osiedle
wojskowe w Kłaju z pozostałą
częścią miejscowości i siecią
dróg publicznych.

12.

Aktywizacja osób
bezrobotnych oraz wsparcie

52 500,00
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Indykatywne środki finansowe z podziałem na źródła [PLN]
Lp.

Przedsięwzięcie

Publiczne
Gmina Kłaj

Krajowe

Prywatne

Pochodzące z funduszy UE
EFRR

EFS

Inne

Razem

mieszkańców, którzy chcą
założyć indywidualną
działalność gospodarczą
13.

14.

Wycieczki szkolne do
Zakładów Pracy
Spotkanie z kulturą – projekt
edukacyjny

0,00

20 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

20 000,00

Źródło: opracowanie własne .
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9. Opis struktury zarządzania realizacją Gminnego Programu
Rewitalizacji
System wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji powinien opierać się na zasadzie
partnerstwa i partycypacji, którego celem jest wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu
kryzysowego. Współpraca oraz zainteresowanie wszystkich grup interesariuszy (w procesie
dialogu społecznego) pozwala na wdrażanie oraz systematyczne monitorowanie Gminnego
Programu Rewitalizacji.
Partycypacja społeczna powinna być komplementarna do partycypacji na etapach diagnozy i
programowania. Takie działania pozwolą na wypracowanie społecznej akceptacji dla
podejmowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, pozyskanie odpowiednich środków oraz
ciągły monitoring postępów realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Formy partycypacji
społecznej na etapie wdrażania i monitorowania zostały przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 13. Formy partycypacji społecznej na etapie wdrażania i monitorowania

SYSTEM WDRAŻANIA (REALIZACJI)
Formy komunikacji jednokierunkowej, czyli
informowania społeczności lokalnej,
tj. umieszczenie informacje na stronach
internetowych Gminy, informacje w
Biuletynie Informacji Publicznej, artykuły w
lokalnych mediach i materiały drukowane w
obiektach użyteczności publicznej.
Formy komunikacji dwukierunkowej w
postaci spotkań konsultacyjnych/
warsztatowych, których częstotliwość oraz
szczegółowa forma zostaną zweryfikowane
na etapie prac realizacyjnych. W
spotkaniach uczestniczyć mogą m.in.
przedstawiciele Komitetu Rewitalizacji,
zespoły i osoby powiązane pośrednio
i bezpośrednio z działaniami
rewitalizacyjnymi, czy podmioty, na które
działania rewitalizacyjne będą oddziaływały
(np. mieszkańcy, przedsiębiorcy, liderzy
społeczni, przedstawiciele Gminy, parafie).

SYSTEM MONITORINGU
Formy komunikacji jednokierunkowej:
upublicznianie cyklicznych raportów oraz
analiz wskaźnikowych wszystkim
interesariuszom Gminnego Programu
Rewitalizacji.
Formy komunikacji dwukierunkowej:
organizacja debat publicznych z władzami
lokalnymi i koordynatorami Programu lub
festynów na obszarze rewitalizacji z
prezentacją efektów Gminnego Programu
Rewitalizacji.

Włączenie lokalnych liderów społecznych do
ciał monitorujących i oceniających zmiany
na Obszarze Rewitalizacji.

Źródło: Opracowanie własne.

146

W celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania procesem rewitalizacji, a tym samym
komplementarności realizowanych działań – istotne wydaje się być stworzenie lub
dostosowanie istniejących struktur administracyjno-zarządczych do specyfiki i potrzeb realizacji
programu rewitalizacji.
Podmiotem odpowiedzialnym (organem decyzyjnym) za realizację Gminnego Programu
Rewitalizacji będzie Wójt Gminy Kłaj poprzez istniejące struktury Urzędu Gminy, w szczególności
Referat Inwestycji. Organem opiniodawczo-doradczym Wójta będzie Komitet Rewitalizacji,
który zostanie powołany w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia uchwalenia Gminnego
Programu Rewitalizacji. Na podstawie uchwały Rady Gminy zostaną określone zasady
wyznaczania składu oraz zasady działania Komitet Rewitalizacji. Wyłoniony Komitet
Rewitalizacji będzie współpracować z:


poszczególnymi referatami Urzędu Gminy, tj.:
o Referatem Finansów,
o Referatem Organizacyjnym i Administracji,
o Referatem Inwestycji,
o Referatem Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa,
o Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa,

Działalności

Gospodarczej

i Planowania Przestrzennego,
o Referatem Promocji, Kultury i Sportu
o Referatem Utrzymania Porządku i Czystości
o Referatem Podatków i Opłat Lokalnych.


Radnymi, tworzącymi Radę Gminy;



jednostkami organizacyjnymi Urzędu Gminy (Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju,
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej);



interesariuszami rewitalizacji (fundacjami, stowarzyszeniami, osobami prywatnymi,
instytucjami kultury, lokalnymi liderami, prywatnymi przedsiębiorcami).

Komitet Rewitalizacji będzie wspierać działania Wójta Gminy Kłaj w obszarze rewitalizacji jako
forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy. Będzie sprawował funkcje
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opiniodawczo-doradczą w sprawach związanych z opracowaniem i wdrażaniem Gminnego
Programu Rewitalizacji oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji na obszarze Gminy Kłaj.
Komitet Rewitalizacji będzie uprawniony do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw
rozwiązań odnoszących się do rewitalizacji Gminy Kłaj. Co więcej, będzie inicjować oraz
uczestniczyć w opiniowaniu uchwał Rady Gminy Kłaj, związanych z rewitalizacją na obszarze
całej gminy.
Do szczegółowych zadań Komitetu Rewitalizacji będą należeć:


monitorowanie i ocena stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji;



prowadzenie dialogu z interesariuszami rewitalizacji;



kontrola nad realizacją projektów rewitalizacyjnych;



przyjmowanie nowych propozycji projektów rewitalizacyjnych;



proponowanie wprowadzania zmian do Gminnego Programu rewitalizacji;;



cykliczne przygotowanie raportów;



zbieranie danych oraz monitorowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Na spotkania Komitetu Rewitalizacji zapraszani będą także radni, sołtysi, przedstawiciele
organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy, co pozwoli na pełne zaangażowanie interesariuszy
rewitalizacji na wszystkich etapach realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.
Referat inwestycji będzie pełni funkcję obsługi komunikacyjnej i organizacyjnej w zakresie
funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji.
W celu efektywnej realizacji zaplanowanych działań wszystkie przedsięwzięcia planowane do
realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj wpisane zostaną do
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetów rocznych. Koszty związane z zarzadzaniem
wdrożeniem programu ponosić będzie Gmina Kłaj.
Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych jednostek przedstawia tabela poniżej.
Tabela 14 Zadania jednostek odpowiedzialnych za system zarządzania GPR

Podmiot
Wójt Gminy Kłaj

Zakres zadań


Zarządzenia GPR,
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Powołanie składu Komitetu
Rewitalizacji w formie zarządzenia

Rada Gminy Kłaj



Nadzór nad strukturą zarządczą.



Podejmowanie uchwał związanych z
realizacją GPR lub jego aktualizacją,



Uchwalenie zasad funkcjonowania i
naboru Komitetu Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji



Sporządzanie Raportów z realizacji
przedsięwzięć,



Sprawowanie funkcji opiniodawczodoradczej.

Referaty Gminy Kłaj



Przygotowanie wniosków o
dofinansowanie projektów,



Przygotowanie niezbędnej
dokumentacji związanej z realizacja
projektów.

Referat Inwestycji



Obsługa organizacyjna Komitetu
Rewitalizacji,

Skarbnik Gminy Kłaj



Koordynacja realizowanych działań



Uwzględnienie projektów w

Referat Finansów

Wieloletniej Prognozie Finansowej
oraz budżetach rocznych

Koordynatorzy przedsięwzięć



Realizacja planowanych projektów
rewitalizacyjnych.

Interesariusze GPR



Niezależnie od wewnętrznej
struktury organizacyjnej dot.
monitoringu i zarządzania,
zewnętrzne ciało opiniodawcze
stanowić będą grupy interesariuszy
programu rewitalizacji (mieszkańcy,
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podmioty gospodarcze, organizacje
pozarządowe, stowarzyszenia
Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 21 Schemat organizacyjny

Rada Gminy Kłaj

Wójt Gminy Kłaj

Komitet Rewitalizacji

Skarbnik Gminy Kłaj,
Referat Finansów

Referat Inwestycji

Referaty Gminy Kłaj

Koordynatorzy
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych

Beneficjenci zewnętrzni

Interesariusze Programu
Rewitalizacji
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9.1.

Ramowy harmonogram realizacji programu

Tabela 15 Ramowy harmonogram realizacji projektu
L.p.

NAZWA PROJEKTU

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE

1.

2.

3.

a.

b.

c.

Kompleksowa odnowa
przestrzeni publicznej
wokół Domu Kultury w
Brzeziu wraz z remontem
budynku i wyposażeniem.
Kompleksowa odnowa
przestrzeni publicznej
wokół Domu Kultury w
Łysokaniach wraz z
remontem budynku i
wyposażeniem.
Stworzenie warunków
sprzyjających integracji
społecznej. Rozszerzenie
oferty kulturalnej.
Nowa przestrzeń dla
kultury – przebudowa
budynku użyteczności
publicznej na potrzeby
utworzenia Gminnego
Centrum Kultury w Kłaju.
Wspieranie integracji
społecznej poprzez
stworzenie kompleksu o
charakterze
wypoczynkowo –
kulturalnych i usługowym.
Półkolonie wakacyjne
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L.p.

NAZWA PROJEKTU

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Biblioteka naszych marzeń
– wyposażenie
pomieszczeń Filii
bibliotecznej w Brzeziu
wraz z przystosowaniem
do organizowania w niej
zajęć edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży z
podobszarów rewitalizacji
Brzezia, Grodkowic i
Łysokani.
Kultura fizyczna kompleksowa odnowa
przestrzeni publicznej
podobszaru Łysokaniach
poprzez budowę Centrum
Sportowego.
Przebudowa, remont i
wyposażenie
zdegradowanego budynku
w celu jego adaptacji na
mieszkania socjalne i
chronione w Kłaju.
Rewitalizacja i
zagospodarowanie
otoczenia zbiorników
wodnych po
wyrobiskowych
Oczyszczenie i
zabezpieczenie przed
wtórną degradacją stawu
oraz rewitalizacja terenu
przyległego na działce nr
202 w miejscowości
Grodkowice.
Rewitalizacja centrum
przesiadkowego w
miejscowości Kłaj, przy linii
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L.p.

NAZWA PROJEKTU

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE

kolejowej łączącej Kraków
z Tarnowem.
Zagospodarowanie leśnej
kolei wąskotorowej na
cele turystyczne i
10. rekreacyjne służące
ożywieniu społecznemu
Gminy Kłaj.
Usuwanie barier
architektonicznych i
przestrzennych przebudowa drogi łączącej
11. tzw. osiedle wojskowe w
Kłaju z pozostałą częścią
miejscowości i siecią dróg
publicznych.
Aktywizacja osób
bezrobotnych oraz
wsparcie mieszkańców,
12. którzy chcą założyć
indywidualną działalność
gospodarczą
Wycieczki szkolne do
Zakładów Pracy
Spotkanie z kulturą –
projekt edukacyjny
Źródło: opracowanie własne
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10.

System monitorowania i oceny Gminnego Programu

Rewitalizacji
10.1. Monitoring
Systematyczna ocena i monitoring są bardzo ważnym elementem zarządzania Gminnym
Programem Rewitalizacji. Ocena ta możliwa jest dzięki przygotowanej analizie wskaźnikowej,
dotyczącej takich sfer jak: społeczna, gospodarcza, środowiskowa i przestrzenno-funkcjonalna.
Dzięki temu monitoring prowadzony będzie wielopłaszczyznowo (efekty społeczne,
ekonomiczne oraz analiza zmian przestrzenno-funkcjonalnych). Na podstawie zebranych
informacji oceniany jest merytoryczny oraz finansowy stopień wykonania założonych działań
rewitalizacyjnych, a także identyfikacja ewentualnych trudności.
Dane zbierane będą systematycznie, corocznie, co pozwoli na agregację do obszarów
rewitalizacji. Agregowane i analizowane dane posłużą do monitorowania Gminnego Programu
Rewitalizacji w odniesieniu do celów strategicznych, operacyjnych, kierunków interwencji oraz
poszczególnych projektów rewitalizacji.
Za gromadzenie danych odpowiedzialne będą poszczególne referaty Urzędu Gminy Kłaj, tj.:


Referat Finansów,



Referat Organizacyjnym i Administracji,



Referat Inwestycji,



Referat Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa,



Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Planowania
Przestrzennego,



Referat Promocji, Kultury i Sportu



Referat Utrzymania Porządku i Czystości



Referat Podatków i Opłat Lokalnych.

Za monitorowanie i wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji odpowiedzialny będzie Wójt
Gminy Kłaj. Dane zbierane będą corocznie od instytucji publicznych (tj. Policja, PUP, Ośrodek
Pomocy Społecznej, itd.). Na podstawie zgromadzonych informacji będą tworzone coroczne
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raporty przedstawiające postępy w realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. W raporcie
powinny zostać przedstawione efekty rzeczowe podjętych wysiłków (postęp prac, w tym
zrealizowane etapy poszczególnych projektów), realizacja budżetu (w tym podjęte
zobowiązania oraz przepływy finansowe) oraz analiza najważniejszych, nieplanowanych
wydarzeń i ich wpływu (pozytywnego lub negatywnego) na realizację programu.
Mierzenie stopnia zmian, wywołanych dzięki przeprowadzonym projektom rewitalizacyjnym
opierać się będzie na analizie rezultatów wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Kłaj na lata 2017-2025. Szczegółowe dane zaprezentowano w poniższej tabeli:
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Tabela 16 Rezultaty wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017-2025

Powiązanie z celami szczegółowymi

Rezultat wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Wartość bazowa

Liczba użytkowników zrewitalizowanej przestrzeni
Wzrost aktywności i zaangażowania mieszkańców
obszaru rewitalizacji z równoczesną poprawą jakości
życia

publicznej (os.)
Liczba nowo powstałych organizacji pozarządowych na
obszarze rewitalizacji (szt.)
Liczba zorganizowanych na obszarze rewitalizacji
wydarzeń społeczno-kulturalnych (szt.)

Rozwój gospodarczy obszaru rewitalizacji z

Liczba bezrobotnych mieszkańców obszaru

wykorzystaniem potencjału inwestycyjnego i

rewitalizacji, którzy podjęli pracę (os.)

turystyczno-kulturowego oraz aktywności

Liczba nowo powstałych podmiotów gospodarczych na

mieszkańców

obszarze rewitalizacji (szt.)

Poprawa stanu infrastruktury technicznej i

Powierzchnia usuniętych wyrobów azbestowych na

transportowej przy jednoczesnym przeciwdziałaniu

obszarze rewitalizacji (m2)

degradacji środowiska naturalnego

Liczba zmodernizowanych budynków (szt.)

Wartość
docelowa

Źródło danych
Dane Urzędu Gminy, listy

brak

350

brak

4

Dane Urzędu Gminy

brak

25

Dane Urzędu Gminy

brak

12

brak

8

Dane Urzędu Gminy, CEIDG

brak

10 000

Dane Urzędu Gminy

brak

8

Dane Urzędu Gminy

obecności, obserwacje terenowe

Powiatowy Urząd Pracy, dane
Urzędu Gminy

Źródło: opracowanie własne .

Monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kłaj będzie polegać na dwóch etapach:
1. Corocznych raportach w formie sprawozdań z realizacji celów.
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2. Analizie wskaźnikowej w celu określenia poziomu korelacji podejmowanych projektów rewitalizacji z procesami społeczno-gospodarczymi
w Gminie Kłaj.
Monitorowanie procesów rewitalizacji powinno skupiać się na trzech obszarach:
a) Monitoring rzeczowy – dostarcza danych, które obrazują postęp we wdrażaniu programu oraz umożliwiają ocenę jego wykonania
w stosunku do celów ustalonych w programie. Opiera się o skwantyfikowane dane: wskaźniki produktu, rezultatu oraz oddziaływania.
a) Monitoring finansowy – dostarcza danych będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków przeznaczonych na Gminny
Program Rewitalizacji. Monitoring finansowy polega na systematycznym porównywaniu poniesionych wydatków do przewidzianego
budżetu.
b) Monitoring ryzyk – polega na obserwacji zmienności uwarunkowań zewnętrznych, identyfikacji potencjalnych trudności w realizacji
Gminnego Programu Rewitalizacji, a także racjonalnym reagowaniu na zaistniałe zmiany.
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Tabela 17 Monitoring przedsięwzięć rewitalizacyjnych – wskaźniki produktu i rezultatu

Lp.

1.

2.

3.

Nazwa projektu

Kompleksowa odnowa przestrzeni
publicznej wokół Domu Kultury w
Brzeziu wraz z remontem budynku i
wyposażeniem.

Kompleksowa odnowa przestrzeni
publicznej wokół Domu Kultury w
Łysokaniach wraz z remontem
budynku i wyposażeniem.

Stworzenie warunków sprzyjających
integracji społecznej. Rozszerzenie
oferty kulturalnej.
a. Nowa przestrzeń dla kultury –
przebudowa budynku
użyteczności publicznej na

Wskaźnik

Typ wskaźnika

PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE
Liczba obiektów
poddanych remontowi i
Produktu
wyposażeniu
Liczba
zagospodarowanych
Produktu
działek
Liczba osób [młodzież –
osoby w wieku od 11 do
Rezultatu
20 lat] korzystających z
obiektu
Liczba obiektów
poddanych remontowi i
Produktu
wyposażeniu
Liczba
zagospodarowanych
Produktu
działek
Liczba osób
korzystających z WDK z
Rezultatu
podobszaru Łysokanie
Powierzchnia
zrewitalizowanej
Produktu
przestrzeni publicznej
Liczba obiektów
poddanych rewitalizacji
Produktu
(przebudowie,

Jednostka miary
wskaźnika

Źródło informacji

Liczba obiektów
(szt.)

Protokół odbioru prac

Liczba działek (szt.)

Protokół odbioru prac

Liczba osób (szt.)

Urząd Gminy w Kłaju

Liczba obiektów
(szt.)

Protokół odbioru prac

Liczba działek (szt.)

Protokół odbioru prac

Liczba osób (szt.)

Urząd Gminy w Kłaju

Powierzchnia (m2)

Protokoły odbioru
prac, zawarte umowy

Liczba obiektów
(szt.)

Protokoły odbioru
prac, zawarte umowy
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Lp.

Nazwa projektu

Wskaźnik

potrzeby utworzenia Gminnego
Centrum Kultury w Kłaju.
b. Wspieranie integracji społecznej
poprzez stworzenie kompleksu o
charakterze wypoczynkowo –
kulturalnych i usługowym.

rozbudowie, odbudowie,
modernizacji), w tym: na
cele społeczne i
gospodarcze
Liczba nowych obiektów
– wielofunkcyjna,
całoroczna scena
Liczba uruchomionych
obiektów – „Tramwaj w
Kłaju”
Liczba osób
korzystających z nowej
oferty kulturalnej
Liczba dzieci, które wzięły
udział w półkoloniach

c. Półkolonie wakacyjne

4.

Biblioteka naszych marzeń –
wyposażenie pomieszczeń Filii
bibliotecznej w Brzeziu wraz z
przystosowaniem do organizowania
w niej zajęć edukacyjnych dla dzieci i

Liczba dzieci, które po
zakończeniu półkolonii
skorzystały ze stałej
oferty Gminnego
Centrum Kultury w Kłaju
Liczba osób
korzystających z nowej
oferty kulturalnej
Liczba zajęć
edukacyjnych

Typ wskaźnika

Jednostka miary
wskaźnika

Źródło informacji

Produktu

Liczba obiektów
(szt.)

Protokoły odbioru
prac, zawarte umowy

Produktu

Liczba obiektów
(szt.)

Protokoły odbioru
prac, zawarte umowy

Rezultatu

Liczba osób (szt.)

Produktu

Liczba osób (os.)

Urząd Gminy w Kłaju,
Gminne Centrum
Kultury
Gminne Centrum
Kultury w Kłaju,
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

Rezultatu

Liczba osób (os.)

Gminne Centrum
Kultury w Kłaju,
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

Rezultatu

Liczba osób (szt.)

Urząd Gminy w Kłaju,
Biblioteka w Brzeziu

Rezultatu

Liczba osób (szt.)

Urząd Gminy w Kłaju,
Biblioteka w Brzeziu
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Lp.

5.

6.

Typ wskaźnika

Jednostka miary
wskaźnika

Źródło informacji

Rezultatu

Liczba osób (szt.)

Urząd Gminy w Kłaju,
Biblioteka w Brzeziu

Liczba czytelników Filii
bibliotecznej w Brzeziu

Rezultatu

Liczba osób (szt.)

Urząd Gminy w Kłaju,
Biblioteka w Brzeziu

Liczba budowanych
obiektów

Produktu

Liczba obiektów
(szt.)

Produktu

Liczba działek (szt.)

Rezultatu

Liczba osób (szt.)

Produktu

Liczba obiektów
(szt.)

Urząd Gminy w Kłaju,
protokoły odbioru
prac

Produktu

Liczba obiektów
(szt.)

Urząd Gminy w Kłaju,
protokoły odbioru
prac

Nazwa projektu

Wskaźnik

młodzieży z podobszarów
rewitalizacji Brzezia, Grodkowic i
Łysokani.

zorganizowanych w Filii
bibliotecznej w Brzeziu.
Liczba dzieci i młodzieży
korzystających z oferty
biblioteki

Kultura fizyczna - kompleksowa
odnowa przestrzeni publicznej
podobszaru Łysokaniach poprzez
budowę Centrum Sportowego.

Przebudowa, remont i wyposażenie
zdegradowanego budynku w celu
jego adaptacji na mieszkania socjalne
i chronione w Kłaju.

Liczba
zagospodarowanych
działek
Liczba osób
korzystających z
powstałego obiektu
Liczba obiektów
poddanych rewitalizacji
(przebudowie,
rozbudowie, odbudowie,
modernizacji), w tym: na
cele społeczne i
gospodarcze
Liczba wybudowanych/
przebudowanych/
wyremontowanych/

Urząd Gminy w Kłaju,
protokoły odbioru
prac
Urząd Gminy w Kłaju,
protokoły odbioru
prac
Urząd Gminy w Kłaju,
protokoły odbioru
prac

161

Lp.

7.

Nazwa projektu

Rewitalizacja i zagospodarowanie
otoczenia zbiorników wodnych po
wyrobiskowych

Wskaźnik
objętych innymi
robotami budowlanymi
obiektów, w których
realizowane są usługi
aktywizacji społecznozawodowej
Liczba nowo
utworzonych mieszkań w
istniejących budynkach
Liczba rodzin objęta
wsparciem
Powierzchnia
zagospodarowanego
terenu, któremu nadano
funkcję kąpieliska
Liczba utworzonych
„Parków tematycznych”
Liczba zamontowanych
pomostów pływających
na rewitalizowanym
stawie
Liczba osób
korzystających z
kompleksu z
wyznaczonych
podobszarów
rewitalizacji

Typ wskaźnika

Jednostka miary
wskaźnika

Źródło informacji

Produktu

Liczba mieszkań
(szt.)

Urząd Gminy w Kłaju,
protokoły odbioru
prac

Rezultatu

Liczba rodzin (szt.)

Urząd Gminy w Kłaju

Produktu

Powierzchnia (m2)

Urząd Gminy w Kłaju

Produktu

Liczba parków
tematycznych (szt.)

Urząd Gminy w Kłaju

Produktu

Liczba pomostów
(szt.)

Urząd Gminy w Kłaju

Rezultatu

Liczba osób (szt.)

Urząd Gminy w Kłaju

162

Lp.

8.

9.

10.

Nazwa projektu

Oczyszczenie i zabezpieczenie przed
wtórną degradacją stawu oraz
rewitalizacja terenu przyległego na
działce nr 202 w miejscowości
Grodkowice.

Rewitalizacja centrum
przesiadkowego w miejscowości Kłaj,
przy linii kolejowej łączącej Kraków z
Tarnowem.

Zagospodarowanie leśnej kolei
wąskotorowej na cele turystyczne i
rekreacyjne służące ożywieniu
społecznemu Gminy Kłaj.

Wskaźnik

Typ wskaźnika

Jednostka miary
wskaźnika

Źródło informacji

Powierzchnia
oczyszczonego terenu,

Produktu

Powierzchnia [m²]

Urząd Gminy w Kłaju

Powierzchnia
zagospodarowana
rekreacyjnego,

Produktu

Powierzchnia [m²]

Urząd Gminy w Kłaju

Liczba osób korzystająca
ze zrewitalizowanej
przestrzeni

Rezultatu

Liczba osób (szt.)

Urząd Gminy w Kłaju

Liczba budowanych
obiektów

Produktu

Liczba obiektów
(szt.)

Liczba
zagospodarowanych
działek

Produktu

Liczba działek (szt.)

Liczba osób
korzystających z obiektu

Rezultatu

Liczba osób (szt.)

Urząd Gminy w Kłaju

Produktu

Liczba elementów
(szt.)

Urząd Gminy w Kłaju,
protokoły odbioru
prac

Produktu

Liczba pojazdów
(szt.)

Urząd Gminy w Kłaju,
protokoły odbioru
prac

Liczba elementów
uzupełnionych i
wymienionych w wyniku
naprawy torowiska
Liczba zakupionych
pojazdów

Urząd Gminy w Kłaju,
protokoły odbioru
prac
Urząd Gminy w Kłaju,
protokoły odbioru
prac
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Lp.

11.

12.

Nazwa projektu

Usuwanie barier architektonicznych i
przestrzennych - przebudowa drogi
łączącej tzw. osiedle wojskowe w
Kłaju z pozostałą częścią
miejscowości i siecią dróg
publicznych.

Aktywizacja osób bezrobotnych oraz
wsparcie mieszkańców, którzy chcą
założyć indywidualną działalność
gospodarczą

Typ wskaźnika

Jednostka miary
wskaźnika

Źródło informacji

Produktu

Liczba obiektów
(szt.)

Urząd Gminy w Kłaju,
protokoły odbioru
prac

Rezultatu

Liczba osób (szt.)

Urząd Gminy w Kłaju

Rezultatu

Liczba przejazdów
(szt.)

Urząd Gminy w Kłaju

Rezultatu

Liczba osób (szt.)

Urząd Gminy w Kłaju

Produktu

Długość (km)

Urząd Gminy w Kłaju

Liczba ustawionych
punktów świetlnych

Produktu

Liczba punktów
świetlnych (szt.)

Urząd Gminy w Kłaju

Liczba osób, które wzięły
udział w projekcie

Produktu

Liczba osób (os.)

Urząd Gminy w Kłaju

Rezultatu

Liczba osób (os.)

Urząd Gminy w Kłaju,
Powiatowy Urząd
Pracy

Rezultatu

Liczba osób (os.)

Urząd Gminy w Kłaju,
CEIDG

Wskaźnik
Liczba wybudowanych
obiektów infrastruktury i
małej architektury
Liczba osób
korzystających ze
zrewitalizowanej
przestrzeni
Liczba zorganizowanych
przejazdów
Liczba osób
korzystających z
rewitalizowanej
przestrzeni
Długość
wyremontowanej drogi

Liczba osób, które zostały
zatrudnione po
ukończenie projektu
Liczba osób, które
rozpoczęły własną
działalność gospodarczą
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Źródło: opracowanie własne
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10.2. Ewaluacja
Ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj opiera się na analizie wpływu
zaprojektowanych działań rewitalizacyjnych na poszczególne aspekty funkcjonowania
społeczno-gospodarczego interesariuszy gminy oraz dekoncentracji negatywnych zjawisk na
obszarze wyznaczonym do rewitalizacji. W procesie ewaluacji planowany do powołania Komitet
Rewitalizacji współpracować będzie z instytucjami publicznymi (np. PUP-em, GOPS-em, Policją)
oraz z innymi beneficjentami Gminnego Programu Rewitalizacji.
Ewaluacja Programu prowadzona będzie etapowo:
1. Ewaluacja ex-ante (przed realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych): ocena zasadności
poszczególnych działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz ocena ich wpływu na
społeczność lokalną i obszary strategiczne.
2. Ewaluacja w trakcie realizacji przedsięwzięć: ocena bieżąca przyjętych celów oraz ich
wpływu na obszary problemowe.
3. Ewaluacja ex-post (po realizacji przedsięwzięć): długoterminowa ocena wpływu oraz
trwałości poszczególnych przedsięwzięć na społeczność lokalną i grupy interesariuszy.
4. Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji: po przeprowadzeni ewaluacji lub w razie
wystąpienia istotnej zmiany warunków realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

10.3. Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji
Ważną procedurą jest także możliwość aktualizowania Gminnego Programu Rewitalizacji.
Pozwoli to na wszelkie modyfikacje w dokumencie, które będą wynikać wyłącznie ze zmian
w bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy. Ponadto, wszystkie zaplanowane działania
są określone na podstawie analizy potrzeb i zidentyfikowanych deficytów na obszarze wsparcia.
Wpisują się one w zakres publicznych i niepublicznych zadań samorządu gminnego zgodnie
z Ustawą z dnia 8 marca 1990r. o Samorządzie Gminnym uzupełnioną obwieszczeniem
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016roku (Dz.U. 2016 poz.446).
Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji możliwa jest w oparciu o zapisy art. 23. ustawy
o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. Jednostką uzupełniającą proces rewitalizacji, będącą
jednocześnie głosem społeczności lokalnej jest Rada Gminy Kłaj. Dodatkowo, Gminny Program
Rewitalizacji każda jego aktualizacja wymaga przyjęcia stosownej uchwały Rady Gminy Kłaj.
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11.

Niezbędne zmiany w uchwałach Rady Gminy Kłaj

Ustawa przewiduje możliwość wprowadzenia gminnym programem rewitalizacji zmian
w gminnych dokumentach strategicznych i wynikających z nich aktach prawa miejscowego.

11.1. Komitet Rewitalizacji
Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października o rewitalizacji Komitet Rewitalizacji zostanie powołany
w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia uchwalenia dokumentu.

11.2. Specjalna Strefa Rewitalizacji
W Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Kłaj 2017-2027 nie przewiduje się ustanowienia
Specjalnego Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9
października 2015 roku.

11.3. Zmiany

w

Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego gminy
Od 2014 roku trwają prace nad zmianą, zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj w granicach administracyjnych Gminy Kłaj
zatwierdzonego uchwałą nr IX/66/99 Rady Gminy Kłaj z dnia 7 lipca 1999 r., zmienionego
uchwałą Rady Gminy Kłaj nr XLVI/347/2006 z dnia 26 października 2006 r. i uchwałą Rady Gminy
Kłaj nr XXVIII/181/2009 z dnia 18 maja 2009 r. Do aktualizacji przystąpiono uchwałą NR
XLVI/327/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014 r. w sprawie: przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłaj.
W ramach wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji planowane jest podjęcie szeregu
działań, które mogą oddziaływać na zagospodarowanie przestrzennego obszaru rewitalizacji.
Dlatego, zgodnie z wymogiem art. 15 ust. 1 pkt 13 lit. a. Ustawy o rewitalizacji oraz analogicznie
z Uchwałą Nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kłaj należy dokonać aktualizacji
dokumentu obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
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przestrzennego Gminy Kłaj” o zapis dotyczący obszarów rewitalizacji, tj. obejmujących części
następujących sołectw: Brzezie, Łysokanie, Kłaj, Grodkowice.
W tym miejscu należy także nadmienić, iż pomimo obecnie brakującej zmianki w Studium
o obszarze

rewitalizacji,

to

żaden

z

zaplanowanych

przedsięwzięć

naprawczych,

zaproponowanych w niniejszym Programie, nie wymusza wprowadzenia zmian w zakresie
funkcji pełnionych terenów działek lokalizacji poszczególnych działań rewitalizacyjnych9.

11.4. Zmiany w Miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Na obszarze rewitalizacji obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
przyjęte następującymi uchwałami:
 Uchwała Nr XLVI/323/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łysokanie,
 Uchwała Nr XLVI/321/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kłaj,
 Uchwała Nr XLVI/320/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014 r. w sprawie
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj, dla obszaru
„Grodkowice-1”,
 Uchwała Nr XLVI/318/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014 r. w sprawie
zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj, dla
obszarów: „Brzezie-1”, „Brzezie-2”, „Brzezie-3”, „Brzezie-4”, „Brzezie-5”.
Analiza projektów z podrozdziałów:


Lista podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych;



Charakterystyka uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych,

Funkcja terenu każdej działki wchodzącej w zakres lokalizacji danego przedsięwzięcia rewitalizacji została
sprawdzona na portalu GISON „System Informacji Przestrzennej Gmina Kłaj” http://portal.gison.pl/klaj/ (data
dostępu 06.04.2017 r.)
9
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wykazała, że zakresy ich działań naprawczych wpisują się w ustalenia obowiązujących ww.
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego10. Dlatego, nie ma konieczności
wprowadzenia zmian niniejsze opracowania planistyczne.
W przypadku projektu nr 10 z listy planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (rozdz. Błąd!
Nie można odnaleźć źródła odwołania..) występują rozbieżności między zakresem działań a
ustaleniami planu miejscowego przyjętego Uchwałą NR XLVI/321/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia
17 października 2014 r. w sprawie: planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kłaj.
Realizacja projektu nr 10 ma zostać przeprowadzona na działkach, które w większości wg ww.
planu miejscowego, pełnią funkcję terenów lasów (symbol „ZL”). Zgodnie z § 25. Uchwały Nr
XLVI/321/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014 r. na obszarze „ZL” wyklucza się
m.in. lokalizację urządzeń turystycznych, w tym: obiektów małej architektury, tras pieszych
i rowerowych, urządzonych punktów wypoczynku, punktów widokowych.
Podobny wniosek wysnuto w stosunku do projekt nr 1 z listy uzupełniających przedsięwzięć
rewitalizacyjnych (rozdz. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..). Niniejsze działanie
naprawcze ma zostać przeprowadzone w obrębie działek pełniących funkcje terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol „MN”) i terenów użytków zielonych (symbol
„ZN”). Ustalenia te wynikają z zapisów planu miejscowego przyjętego Uchwałą Nr
XVLI/326/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014 r. w sprawie: zmian miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj dla obszaru „Targowisko-7".
W odniesieniu do działek (lub ich części) o funkcji „MN” nie ma zastrzeżeń co do możliwości
realizacji działań projektu nr 1, tak w przypadku działek (lub ich części) o funkcji „ZN” są pewne
niezgodności. Potwierdzeniem na to jest zapis § 18 ww. planu miejscowego, który określa m.in.
następującą zasadę: „zagospodarowanie terenów powinno być ukierunkowane na zachowanie
lub odtworzenie walorów półnaturalnych łąk i pastwisk oraz użytków przyrodniczych np. oczek
wodnych, zadrzewień śródpolnych, miedz”.
Na wzgląd na pojawiające się nieścisłości, należy zwrócić szczególną uwagę na zakres działań
realizacji omówionych wyżej dwóch projektów (nr 10 i nr 1). Zaleca się dostosowanie zakresu
Funkcja terenu każdej działki wchodzącej w zakres lokalizacji danego przedsięwzięcia rewitalizacji została
sprawdzona na portalu GISON „System Informacji Przestrzennej Gmina Kłaj” http://portal.gison.pl/klaj/ (data
dostępu 06.04.2017 r.)
10
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działań niniejszych przedsięwzięć do obowiązujących zapisów planów miejscowych, tj.: planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kłaj (Uchwała Nr XLVI/321/2014 Rady Gminy
Kłaj z dnia 17 października 2014 r.) i zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kłaj dla obszaru „Targowisko-7" (Uchwała Nr XVLI/326/2014 Rady Gminy
Kłaj z dnia 17 października 2014 r.), bądź przystąpienia do sporządzenia nowych dokumentów
planistycznych o takich ustaleniach, które umożliwią realizację wszystkich działań projektu nr
10 i nr 1.

11.5. Zmiany w uchwałach dotyczących ochrony praw lokatorów
i mieszkaniowego zasobu gminy
Polityka mieszkaniowa gminy zawarta jest w poniższych uchwałach:
 UCHWAŁA NR XXI/141/2016 RADY GMINY KŁAJ z dnia 8 września 2016 roku w sprawie
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy,
 UCHWAŁA NR XI /62/ 2011 RADY GMINY KŁAJ z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłaj.
W obecnej chwili nie przewiduje się zmian w dokumentach dotyczących polityki mieszkaniowej
z uwagi na to, że obowiązujące dokumenty są zgodne z przyjętymi kierunkami procesu
rewitalizacji w Gminie Kłaj. Należy jednak mieć na uwadze, że w dokumencie wskazane są dwa
przedsięwzięcia dot. budowy mieszkań chronionych. Ich realizacja zmieni zasób mieszkaniowy
Gminy, co będzie wymagało odpowiedniej aktualizacji wymienionych powyżej dokumentów.
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12.

Opiniowanie Gminnego Programu Rewitalizacji

NAZWA
INSTYTUCJI

DATA WYSŁANIA
WNIOSKU

OTRZYMANIE OPINII
POZYTYWNEJ

NEGATYWNEJ

REKOMENDACJE
ODMOWA
PRZEPROWADZENIA

OPINIUJĄCEJ

PROCEDURY
22.02.2017r.

28.02.2017r.

-

-

W przypadku inwestycji,

Nr pisma

dotyczących obiektów objętych

OZKr.5120.21.2017.KU

ochroną konserwatorską
poprzez wpis do rejestru

Wojewódzki

zabytków oraz wpis do gminnej

Urząd Ochrony

ewidencji zabytków, należy

Zabytków w

uzyskać wcześniejsze

Krakowie

uzgodnienie Małopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków według przepisów
odrębnych.

Ministerstwo
Zdrowia

22.02.2017r.

-

-

28.02.2017r.

Obszar, na którym realizowane

Nr pisma

mają być planowane
171

Departament

OZU.523.239.2017.PP

przedsięwzięcia nie posiada

Organizacji

statusu uzdrowiska, a tym

Ochrony

samym stref ochrony

Zdrowia

uzdrowiskowej.

Urząd

22.02.2017r.

2.03.2017r.

Marszałkowski

Nr pisma

Województwa

PR-I.40.1.33.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Przy realizacji projektu dot. linii

Małopolskiego
Departament
Polityki
Regionalnej
Wojewoda

22.02.2017r.

9.03.2017r.
Nr pisma:

Małopolski

WI-IV.740.1.34.2017
22.02.2017r.

Starosta Wielicki

9.03.2017r.
Nr pisma
OŚR.664.1.6.2017

Polskie Koleje
Państwowe S. A.

14.03.2017r.

23.03.2017r.
Nr pisma

kolejowej niezbędne jest
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2017-0137764

nawiązanie współpracy z PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. jako
zarządcą linii kolejowej.

Dyrektor

22.02.2017r.

-

-

28.02.2017r.

Przedmiotowa rewitalizacja

Okręgowego

Nr pisma

zlokalizowana jest poza

Urzędu

KRA.0612.19.2017.KJ

istniejącymi granicami terenów

Górniczego w

L.dz. 6642/02/2017

górniczych.

-

Wszelkie działania planowane na

Krakowie
Dyrektor

22.02.2017r.

15.03.2017r.

-

Regionalnego

Nr pisma

terenach zagrożonych powodzią

Zarządu

ZU-464-1-9/17

wymagają wcześniejszego

Gospodarki

wystąpienia do Dyrektora RZGW

Wodnej w

w Krakowie.

Krakowie
14.03.2017r.
PLK Polskie Linie
Kolejowe S.A.

28.03.2017r.

-

-

Wszelkie projektowane budynki i

Nr pisma

obiekty wzdłuż linii kolejowych

IGK15c-505-52-

oraz trwałe zagospodarowanie

1/2017

działek należy każdorazowo
uzgadniać z PKP Polskie Linie
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Kolejowe S.A. Zakładem Linii
Kolejowych w Krakowie: pl.
Matejki 12, 31 – 157 Kraków,
który w porozumieniu z Centrum
Realizacji Inwestycji Region
Południowy, będzie wydawał
uzgodnienia ostateczne z
warunkami technicznymi.
Ponadto z terenu objętego
Programem Rewitalizacji nie
mogą być odprowadzane wody
opadowe na tereny kolejowe i
nie może odbywać się
korzystanie z urządzeń
odwadniających, jak również na
tereny kolejowe nie mogą być
odprowadzane ścieki bytowe
(oczyszczone i nieoczyszczone).
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22.02.2017r.

-

-

9.03.2017r.

1. Zgodnie z decyzją Nr 42/MON

Nr pisma

Ministra Obrony Narodowej z

854/17

dnia 4 marca 2016 r. w sprawie
ustalenia terenów zamkniętych
w resorcie obrony narodowej na
terenie gminy Kłaj zlokalizowany
jest kompleks wojskowy nr 3300
Kłaj, który posiada ustaloną

Wojewódzki

strefę ochronną dla składu

Sztab Wojskowy

materiałów wybuchowych. W

w Krakowie

związku z powyższym, w celu
zapewnienia potrzeb obronności
i bezpieczeństwa państwa,
zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w projekcie
programu rewitalizacji dla gminy
Kłaj należy ująć w części
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opisowej opracowania
informację dotyczącą ww.
terenu zamkniętego oraz jego
strefy ochronnej.
2. Zgodnie z ww decyzją na
działkach o numerach
ewidencyjnych: 1993/1, 1994/5,
1995/4 oraz nr 2006/4
zlokalizowana jest droga
dojazdowa do kompleksu
wojskowego nr 3300 Kłaj. W
2017 r. planowane jest
rozpoczęcie remontu omawianej
drogi, celem jej dostosowania do
potrzeb poruszających się po
niej pojazdów wojskowych.
Zakres rzeczowy planowanych
do realizacji robót budowlanych
nie obejmuje prac, które
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zapewniałyby bezpieczne
poruszanie się po niej innych
użytkowników drogi wskazanych
w projekcie gminnego programu
rewitalizacji. Mając powyższe na
uwadze, tworzenie warunków
do rekreacyjnego korzystania z
drogi będącej częścią terenu
zamkniętego stanowiącego
kompleks wojskowy nr 3300 Kłaj,
jest niezasadne.
W związku z powyższym
przedstawione opracowanie –
„Gminny Program Rewitalizacji
dla Gminy Kłaj na lata 20172025” nie może zostać
zaopiniowane pozytywnie.
Gminna Komisja
Urbanistyczno –

22.02.2017r.

20.03.2017r.

-

-

Rozszerzenie rozdziału dot.
Studium Uwarunkowań i
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Architektoniczna

Kierunków Zagospodarowania

Gminy Kłaj

przestrzennego gminy Kłąj.
22.02.2017r.

Nadleśnictwo
Niepołomice

8.03.2017r.

-

-

Konieczne będzie uzyskanie

Nr sprawy

prawa rozporządzania terenem

ZG.2210.3.2017

przy realizacji projektu dot.
zagospodarowania nieczynnej
kolei wąskotorowej.

Generalna

14.03.2017r.

27.03.2017r.

Dyrekcja Dróg

Nr sprawy

Krajowych i

O.KR.Z-

Autostrad

3.438.3.3.2017.kg.1
22.03.2017r.

05.04.2017r.

-

-

-

-

-

Regionalny Dyrektor Ochrony

Regionalny

Nr sprawy

Środowiska rekomenduje by

Dyrektor

OP.410.20.28.2017.KG

zmiany dokumentów

Ochrony

strategicznych gminy wywołane

Środowiska w

wdrożeniem GPR jak i wdrożenie

Krakowie

poszczególnych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych były
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każdorazowo uzgodnione z ww.
organem.
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13.

Uzgodnienie w zakresie przeprowadzenia Strategicznej

Oceny Odziaływania na Środowisko
W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 20.02.2017r. dotyczące zapytania co do konieczności
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.
„Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017 – 2025” w oparciu o ustawę z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
2016, poz. 353 z poźn. zm.) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, postanowiła,
co następuje:
„(…)działając na podstawie art. 47 powołanej na wstępie ustawy uzgadniam brak konieczności
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017 – 2025.”

Podobnie, zgodnie z pismem nr NS.9022.10.123.2017 Małopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, nie jest wymagane przeprowadzenie Strategicznej
Oceny Oddziaływania na Środowisko dla dokumentu „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy
Kłaj na lata 2017-2025”.
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Załącznik 1 Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji
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