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Wprowadzenie
Niniejszy dokument został przygotowany na zlecenie Gminy Wielka Wieś. Zlecenie dotyczyło
przygotowania Raportu z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś.
Wyniki Raportu mają stad się podstawą do podjęcie przez władze Gminy Wielka Wieś decyzji
o kontynuacji GPR, kontynuacji w zmodyfikowanej formie lub zaniechaniu dalszej realizacji.
Raport został przygotowany przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa w Krakowie
w ścisłej współpracy z Urzędem Gminy Wielka Wieś. Powodem przygotowania Raportu jest
ocena stopnia realizacji, stanu zaawansowania oraz stopnia osiągnięcia wskaźników
i rezultatów, z których najważniejsze są te, które wprost świadczyd mogą o jakości życia,
mieszkania, pracy i prowadzenia aktywności przez Mieszkaoców/Obywateli Gminy Wielka
Wieś. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej i szansa na pozyskanie dodatkowych
finansów na poprawę jakości życia, pracy, mieszkania itp., stwarza okazję do oceny
skuteczności, adekwatności i potrzeb Gminy Wielka Wieś w zakresie rewitalizacji. Stwarza też
okazję do wzmocnienia potencjałów Gminy.

Metodologia powstania Raportu
Raport opracowany został z wykorzystaniem zróżnicowanych technik analitycznych.
Zastosowane metody to:
 Analiza desk research, czyli danych pochodzących od realizatorów projektów
kluczowych oraz osób odpowiedzialnych za wdrażanie GPR (Urząd Gminy Wielka
Wieś i podległe mu jednostki organizacyjne)
 Warsztaty z wykorzystaniem techniki ewaluacji dialogicznej – 4 spotkania
warsztatowe z udziałem Wójta Gminy i przedstawicieli kierownictwa Urzędu Gminy
Wielka Wieś (spotkania na przestrzeni lipiec 2020 – kwiecieo 2021)
 Konsultacje roboczej wersji Raportu z Komitetem Rewitalizacji.
Ostatecznego opracowania Raportu dokonał ……..

Charakterystyka dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś (zwany dalej GPR) przygotowany został
na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U.2015 poz.1777)
oraz wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju - Wytyczne w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r., z uwzględnieniem
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (RPO WM)
i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM). Podstawą
do opracowania GPR Gminy Wielka Wieś były uchwały Rady Gminy nr XX/214/2016 z dnia
30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu
Rewitalizacji oraz nr XIX/205/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 20 października 2016 r.
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w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wielka Wieś.
Podstawą do wdrożenia GPR była uchwała Nr XXVII3/285/2017 Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji.
Dokument GPR składa się z 15 rozdziałów. Każdy rozdział poświęcony jest osobnemu
zagadnieniu, które w całości stanowią o sposobie realizacji GPR i jego wpływie na rozwój
Gminy. Dokument GPR opisuje jego zgodnośd z innymi dokumentami strategicznymi
na poziomie Województwa Małopolskiego, Powiatu Krakowskiego, Krakowskiego Obszaru
Funkcjonalnego oraz Gminy Wielka Wieś (rozdział II GPR). W dalszej części dokument
zawiera szczegółową (pogłębioną) diagnozę obszaru rewitalizacji, w tym zasięgi
przestrzenne, wyznaczony obszar rewitalizacji oraz analizę negatywnych zjawisk oraz
lokalnych potencjałów występujących na terenie obszaru rewitalizacji (rozdział III GPR).
Kolejne części dokumentu mają charakter strategiczny, a zatem nakreślona została wizja
stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (rozdział IV GPR) i wyznaczone zostały cele
główne i szczegółowe rewitalizacji (rozdział V GPR). Kolejna częśd dokumentu ma charakter
wdrożeniowy (zadaniowy) i zawiera takie elementy, jak: kierunki działao w ramach GPR
(rozdział VI GPR), opis przedsięwzięd rewitalizacyjnych (rozdział VII) oraz listę przedsięwzięd
podstawowych w podziale na podobszary rewitalizacji (rozdział VIII) i charakterystykę
pozostałych przedsięwzięd (rozdział IX). Następna częśd dokumentu, również wdrożeniowa,
ale o charakterze zarządczym, opisuje proces realizacji GPR. Zawiera następujące elementy:
opis indykatywnych ram finansowych ze wskazaniem potencjalnych źródeł finansowania GPR
(rozdział X), opis mechanizmów integrowania działao i przedsięwzięd rewitalizacyjnych
(rozdział XI), opis struktury zarządzania realizacją GPR (rozdział XII), opis systemu
monitorowania i oceny GPR (rozdział XIII), opis metodologii ewaluacji GPR (rozdział XIV) oraz
metody zmiany GPR i modyfikacji systemu wdrażania (rozdział XV). Dokument GPR zamyka
opis procesu partycypacji społecznej w realizacji GPR (rozdział XVI) oraz spis tabel, wykresów
i map.

Analiza realizacji zadao
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Wielka Wieś (zwany dalej GRP) określił wizję
docelowego stanu obszaru objętego rewitalizacją. Brzmi ona następująco:

Obszar rewitalizacji miejscem przyjaznym mieszkaocom, turystom
i inwestorom, o wysokiej jakości ładzie przestrzennym, stwarzający godne
warunki do życia oraz integracji społecznej i międzypokoleniowej
mieszkaoców w udostępnionej im przestrzeni publicznej, wykorzystującej
bogate dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze wszystkich
miejscowości
Dla tak określonej wizji wyznaczono następujące cele:
Cel główny: Wzrost stopnia integracji społecznej mieszkaoców gminy Wielka Wieś pomiędzy
„starymi”, a „nowymi” mieszkaocami.

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków 2021 r.
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Podporządkowano mu następujące cele podrzędne:
Cel 1. Wzrost poczucia bezpieczeostwa publicznego mieszkaoców obszarów rewitalizacji.
Cel 2. Rozwój oferty edukacyjnej, opiekuoczej, sportowo – rekreacyjnej gminy/ miejscowości
Cel 3. Budowa lub wykorzystanie istniejących zasobów do tworzenia atrakcyjnej oferty
kulturalnej.
Cel 4. Wyrównanie szans edukacyjnych / rozwojowych mieszkaoców gminy.
Cel 5. Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej gminy.

Do tak określonych celów opracowane zostały spodziewane w wyniku wdrożenia GPR efekty
oraz kierunki działao. Na poziomie wybranych kierunków działao ustalone zostały wskaźniki
osiągnięcia (stopnia realizacji GPR) dla każdego celu GPR. Poniższa tabela zawiera
zestawienie tych wskaźników wraz ze stopniem ich osiągnięcia.
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Wykonanie wskaźników dla Celów GPR Gminy Wielka Wieś

Cele główne

Wskaźnik celu

Wskaźnik
celu
2014– 2015

Zakładany
wskaźnik 2030

Cel 1. Wzrost poczucia
bezpieczeostwa publicznego
mieszkaoców obszarów
rewitalizacji

Liczba mieszkaoców mających dostęp do zmodernizowanego
szlaku komunikacyjnego

2081

Pow.50%

Liczba wykroczeo drogowych na obszarze rewitalizacji

190

150

Liczba uruchomionych/rozbudowanych placówek
opiekuoczych, w tym dla osób starszych

0

1

0

1

2

2

Cel 2. Rozwój oferty edukacyjnej,
opiekuoczej, sportowo –
rekreacyjnej gminy/
miejscowości

Cel 3. Budowa lub wykorzystanie
istniejących zasobów do
tworzenia atrakcyjnej oferty
kulturalnej
Cel 4. Wyrównanie szans

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej

675

Poniżej 10%

Liczba nowopowstałych miejsc wychowania przedszkolnego

0

70

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami społecznymi

0

100

1

2
15%
1
Na podstawie
projektów
podstawowych
238

Rozbudowa lub budowa domów kultury
Wzrost liczby mieszkaoców korzystających z oferty kulturalnej
Liczba nowych podmiotów ekonomii społecznej

0
0

Liczba uczestników wydarzeo integracyjnych zorganizowanych
na obszarze rewitalizacji

0

Liczba dzieci objętych różnymi formami zajęd dodatkowych

200
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Stan realizacji
na 31.12.2020
r.

161 rodzin
(343 osoby
w rodzinach)
w 2020 r.
70
72 rodziny
(135 osób
w rodzinach)
w 2020 r.
1

730
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edukacyjnych / rozwojowych
mieszkaoców gminy
Cel 5. Wzrost atrakcyjności
turystycznej i rekreacyjnej gminy

Liczba zmodernizowanych obiektów oświatowo –
wychowawczych
Powierzchnia terenów zielonych i publicznych poddanych
odnowie
Spadek liczby dzikich wysypisk
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0

1

0

Do późniejszego
oszacowania

5

50%

1

Obecnie są
2 dzikie
wysypiska
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Jak widad z powyższego zestawienia, nie wszystkie wskaźniki ustalone na etapie
przyjmowania GPR do realizacji były podczas wdrażania Programu monitorowane. Jednakże
na podstawie zebranych tu danych stwierdzid można jedynie częściowy stopieo realizacji
GPR.
I tak:
 Cel 1 – nie dokonano pomiaru żadnego wskaźnika
 Cel 2 – osiągnięto prawie wszystkie wskaźniki
 Cel 3 – nie dokonano pomiaru żadnego wskaźnika
 Cel 4 – zrealizowano wszystkie wskaźniki, w tym jeden został znacznie przekroczony
 Cel 5 – osiągnięto 1 wskaźnik.

Przyczyny braku pomiaru niektórych wskaźników dla celów GPR mogą wynikad m.in. z braku
dostępnych danych, braku ustanowienia wewnętrznych zasad dokonywania pomiaru
w ramach monitorowania realizacji GPR i jego ewaluacji cząstkowej. Jednak o tym,
czy realizowane były jakiekolwiek przedsięwzięcia w ramach celów, świadczą sprawozdania
z realizacji poszczególnych projektów podstawowych (kluczowych) i uzupełniających.
Zestawienie informacji o realizacji projektów kluczowych zawarte jest w kolejnych tabelach,
pod którymi zamieszczone zostały wnioski z realizacji i rekomendacje dotyczące przyszłości
każdego z projektów podstawowych (kluczowych) GPR. Układ analizowanych projektów
został przeprowadzony według struktury podobszarów rewitalizacji ustalonych na podstawie
diagnozy i delimitacji obszaru rewitalizacji Gminy Wielka Wieś.

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków 2021 r.
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Wykonanie Przedsięwzięd podstawowych GPR w podziale na podobszary rewitalizacji Gminy Wielka Wieś

Podobszar BIAŁY KOŚCIÓŁ / WIELKA WIEŚ
Tytuł
Projekt nr 1

Cele GPR i Kierunki Działao

Modernizacja szlaku komunikacyjnego pomiędzy Wielką Wsią, a Białym Kościołem na terenie obszaru rewitalizacji
Wielka Wieś
Cel 1. Wzrost poczucia bezpieczeostwa publicznego mieszkaoców obszarów rewitalizacji
Kierunki działania:
1.1 Poprawa bezpieczeostwa mieszkaoców obszaru rewitalizacji
1.2 Minimalizowanie uciążliwości związanych z ruchem samochodowym
1.3 Poprawa dostępu do budynków użyteczności publicznej i terenów rekreacyjnych
1.4 Zwiększenie możliwości uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności

Oczekiwane



Skutki realizacji
projektu/przedsięwzięcia




Poprawa dostępności obiektów użyteczności publicznej
w Wielkiej Wsi i Białym Kościele
Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych
i turystycznych położonych na terenie Doliny Prądnika oraz
Doliny Kluczwody z możliwością organizacji pieszych
i rowerowych wycieczek młodzieży szkolnej z obu
miejscowości w celu częstszego korzystania z tych
atrakcyjnych terenów
Poprawa bezpieczeostwa drogowego mieszkaoców
Lepsza integracja mieszkaoców i ich większe uczestnictwo
w życiu lokalnej społeczności, w tym większe uczestnictwo
w wiejskich spotkaniach

Wykonanie






Spodziewane


Produkty i rezultaty


Liczba obiektów, do których został poprawiony dostęp –
min. 3 (szkoła, GOKIS, Kościół)
Liczba mieszkaoców mających dostęp do
zmodernizowanego szlaku komunikacyjnego – min. 50%
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Zadanie zrealizowane, poprawił się dostęp
do budynku w Białym Kościele i Wielkiej Wsi
Przedsięwzięcie zrealizowane w 50% poprzez
budowę chodnika w miejscowości Biały Kościół.
Nie wykonano ciągu pieszo-rowerowego
w miejscowości Wielka Wieś - ze względów
bezpieczeostwa pieszych budowa chodnika była
zadaniem priorytetowym.
Zadanie zrealizowane w 100% dzięki budowie
chodnika
Ilośd osób uczestniczących m.in. w zebraniach
sołeckich w obu miejscowościach z roku na rok
systematycznie rośnie.

Wykonanie




Poprawił się dostęp do Szkoły Podstawowej,
do GOKiS oraz kościoła w Białym Kościele, a także
do Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi
Do zmodernizowanego szlaku komunikacyjnego
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mieszkaoców obszaru rewitalizacji i pozostałem części
gminy
Długośd wybudowanych ścieżek pieszo - rowerowych: 399
mb
Długośd wybudowanych chodników: 760 mb




ma dostęp ponad 50% mieszkaoców obszaru
rewitalizacji i pozostałej części gminy
0,00 mb – ścieżek rowerowych.
Wybudowano chodniki o długości: Biały Kościół
467,35 mb, Wielka Wieś 955,00 mb.

Wnioski: Podjęte działania w ramach projektu przyczyniły się do osiągnięcia celu I GPR. Osiągnięto poprawę bezpieczeostwa pieszych, w tym
przede wszystkim mieszkaoców Gminy, a dzięki temu też dostępnośd do ważnych instytucji życia publicznego i społecznego. Z prowadzonych
obserwacji wynika, że realizacja tego projektu przyczynia się do wzrostu integracji społecznej mieszkaoców i pomogła im w zwiększeniu
swojego uczestnictwa w życiu gminy. Osiągnięto zakładane rezultaty. Główny zakres interwencji w rewitalizację tego podobszaru został
osiągnięty.
Rekomendacje: Projekt nie jest rekomendowany do kontynuacji.

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków 2021 r.
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Podobszar BIAŁY KOŚCIÓŁ / MODLNICA
Tytuł
Projekt nr 2

Cele GPR i Kierunki Działao

Plecak wiedzy - kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele
w Gminie Wielka Wieś
Cel 2. Rozwój oferty edukacyjnej, opiekuoczej, sportowo – rekreacyjnej gminy/ miejscowości
Kierunki działania:
2.1 Tworzenie i wdrażanie form opieki nad dziedmi
2.2 Działania na rzecz rozwoju usług społecznych
2.3 Poprawa warunków do prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej
2.4 Stworzenie oferty pozwalającej na godzenie przez mieszkaoców obszaru rewitalizacji życia rodzinnego
i zawodowego (rozwój systemu opieki nad małymi dziedmi)
2.5 Podniesienie dostępu do usług opieki i specjalistycznego wsparcia dzieci i młodzieży szkolnej
2.6 Rozwój oferty zajęd pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
2.7 Remonty i modernizacja terenów publicznych w celu zaspokojenia potrzeb rodzin z dziedmi, osób starszych i osób
z niepełnosprawnością w zakresie wypoczynku i rekreacji
2.8 Organizacja wydarzeo i imprez integracyjnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych
Cel 4. Wyrównanie szans edukacyjnych / rozwojowych mieszkaoców gminy
Kierunki działania:
4.1 Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury oświatowej
4.2 Poprawa warunków edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
4.3 Doposażenie szkół i przedszkoli w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny

Oczekiwane

Skutki realizacji
projektu/przedsięwzięcia







Integracja społeczna
Poprawa wyników nauczania
Doposażenie placówek oświatowych
Stworzenie centrów edukacyjnych

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków 2021 r.

Wykonanie
• Projektem w latach 2017/2018, 2018/2019 objęci
byli uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Modlnicy oraz uczniowie Szkoły Podstawowej
w Białym Kościele
• W ramach projektu zrealizowane były zajęcia
pozalekcyjne dla uczniów oraz szkolenia dla
nauczycieli z nowatorskich sposobów nauczania.
Ponadto doposażono pracownie tematyczne m.in.:
przyrodnicze, matematyczne, fizyczne, chemiczne oraz
zorganizowano wycieczki edukacyjne.
• Głównym celem Projektu było rozwijanie
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kompetencji matematycznych, przyrodniczych
i informatyki poprzez, co zostało osiągnięte dzięki
wprowadzeniu:
- autorskich programów nauczania,
- atrakcyjnych podręczników,
- gier edukacyjnych,
- nowoczesnej platformy e-learningowej,
- wycieczek edukacyjnych,
- doposażenia pracowni szkolnych w nowe meble
i nowoczesny sprzęt, dokonano też zakupu sprzętu
do pracowni komputerowych.
•Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy
umiejętności uczniów z przedmiotów objętych
wsparciem: większe zdolności komunikacyjne
młodzieży; uczniowie nabyli kompetencje kluczowe
dzięki zastosowanym w czasie trwania projektu
metodom. U dzieci, które uczestniczyły w projekcie
wzrosły zdolności interpersonalne: zdolności
nawiązywania kontaktów, pracy w grupie. U dzieci
wzrosła również zdolnośd samodzielnego planowania
czasu, rozwiązywania problemów oraz umiejętności
wnioskowania. Projekt przyczynił się do wyrównania
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; wzrost
kompetencji i umiejętności przygotował dzieci
do lepszego funkcjonowania podczas dalszej edukacji.
U dzieci zaobserwowano poprawę zdolności
matematycznych, wzrost zainteresowania
czytelnictwem, wzrost kompetencji IT; Zajęcia
przyrodnicze poprawiły umiejętności planowania
i wnioskowania. Uczniowie dobrze czuli się ucząc przez
dociekanie.
•Wyniki nauczania w stosunku do roku bazowego
w związku z realizacją projektu uległy poprawie
z matematyki w Gimnazjum w Białym Kościele,
a z przedmiotów przyrodniczych w Gimnazjum
w Modlnicy. Natomiast największą poprawę wyników
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widad na podstawie wyników egzaminów z języka
angielskiego, zarówno na poziomie podstawowym, jak
i rozszerzonym w przypadku obu gimnazjów.

Spodziewane



Produkty i rezultaty



Wykonanie




Liczba uczestników projektu (łącznie) 284
Liczba przeszkolonych nauczycieli – 46
Liczba zaangażowanych dzieci – 238

Liczba uczestników projektu: 333
Liczba przeszkolonych nauczycieli: 51
Liczba zaangażowanych dzieci: 282

Wnioski: Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia wskaźników Celu 2 i 4 GPR. Projekt realizowany był przy współudziale funduszy
europejskich. Kwota dofinansowania wg umowy: 1 365 150,00 PLN. Projekt zakooczono i rozliczono w dniu 31 sierpnia 2019r. Ze względu
na charakter społeczny projektu, jego rzeczywiste skutki obserwowane będą w dłuższej perspektywie czasowej. Trudno zatem w rok
po zakooczeniu projektu miarodajnie stwierdzid, że wzrosła integracja społeczna, czy też, że w sposób widoczny poprawiły się wyniki nauczania.
Efekty uczenia się - zarówno dzieci, jak i samych nauczycieli - procentowad będą w wyniku interwencji tego projektu w latach następnych.
Obecnie można mówid, że efekty te zaczęły się pojawiad, co pokazuje tabela poniżej (na czerwono pokazane zostały wzrosty efektów
kształcenia w dwóch szkołach, gdzie prowadzono projekt w kolejnych dwóch latach w stosunku do roku bazowego).
2017
Gimnazjum
Biały Kościół
Gimnazjum
Modlnica

2018
Gimnazjum
Biały Kościół
Gimnazjum
Modlnica

Język polski
%
78,0

Historia i WOS
%
66,4

Matematyka
%
54,6

Przedm. przyr.
%
56,0

Jęz. ang.
podst. %
75,1

Jęz. ang. rozsz.
%
57,0

77,6

71,6

57,8

56,0

73,1

54,0

Język polski
%
69,0

Historia i WOS
%
62,0

Matematyka
%
59,0

Przedm. przyr.
%
61,0

Jęz. ang.
podst. %
69,0

Jęz. ang. rozsz.
%
48,0

72,0

60,0

57,0

57,0

68,0

49,0

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków 2021 r.
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2019
Gimnazjum
Biały Kościół
Gimnazjum
Modlnica

Język polski
%
69,0

Historia i WOS
%
65,0

Matematyka
%
58,0

Przedm. przyr.
%
55,0

Jęz. ang.
podst. %
72,0

Jęz. ang. rozsz.
%
59,0

68,0

64,0

54,0

57,0

78,0

63,0

Z pewnością poprawiono warunki lokalowe i dydaktyczne, które stanowią jeden z elementów wpływających na jakośd kształcenia.
Przygotowani zostali nauczyciele do prowadzenia zajęd z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz nowego podejścia dydaktycznego.
To wszystko musi się ugruntowad w realiach lokalnych, a rzeczywiste efekty obserwowane będą w latach następnych. Projekt miał charakter
pilotażowy, z jego metody i efektów będzie można czerpad korzyści i inspiracje w przyszłości. Projekt zrealizował swoje zadania i wypełnił
założenia interwencji w celu rewitalizacji podobszaru II.
Rekomendacje: Projekt nie jest rekomendowany do kontynuacji.

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków 2021 r.
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Podobszar CZAJOWICE
Tytuł
Projekt nr 3

Cele GPR i Kierunki Działao

Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole samorządowe
w miejscowości Czajowice
Cel 2. Rozwój oferty edukacyjnej, opiekuoczej, sportowo – rekreacyjnej gminy/ miejscowości
Kierunki działania:
2.1 Tworzenie i wdrażanie form opieki nad dziedmi
2.2 Działania na rzecz rozwoju usług społecznych
2.3 Poprawa warunków do prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej
2.4 Stworzenie oferty pozwalającej na godzenie przez mieszkaoców obszaru rewitalizacji życia rodzinnego
i zawodowego (rozwój systemu opieki nad małymi dziedmi)
2.5 Podniesienie dostępu do usług opieki i specjalistycznego wsparcia dzieci i młodzieży szkolnej
2.6 Rozwój oferty zajęd pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
2.7 Remonty i modernizacja terenów publicznych w celu zaspokojenia potrzeb rodzin z dziedmi, osób starszych i osób
z niepełnosprawnością w zakresie wypoczynku i rekreacji
2.8 Organizacja wydarzeo i imprez integracyjnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych

Oczekiwane

Wykonanie




Skutki realizacji
projektu/przedsięwzięcia






Wykorzystanie niezagospodarowanego budynku
komunalnego na cele społeczne, edukacyjne
Stworzenie nowoczesnej infrastruktury przedszkolnej
Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej
Poprawa estetyki przestrzeni publicznej z możliwością
wykorzystania do spędzania czasu wolnego przez
mieszkaoców obszaru rewitalizacji i pozostałych części
gminy

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków 2021 r.



Zadanie zrealizowane w 100% - rozbudowano
i przebudowano budynek komunalny
na Przedszkole Samorządowe, w którym
zorganizowane są 3 oddziały
Wykorzystano niewielki i niefunkcjonalny, stary
budynek, w bardzo złym stanie technicznym
na cele społeczne i edukacyjne, stwarzając dzięki
przebudowie i rozbudowie oraz
termomodernizacji zupełnie nową i nowoczesną
infrastrukturę przedszkolną.
Dzięki oddaniu budynku do użytkowania
w znacznym stopniu poprawił się dostęp
do edukacji przedszkolnej, szczególnie
w północnej części Gminy, w 100% poprawił
się dostęp do edukacji przedszkolnej
w Czajowicach, w której nie było takiej placówki.
W momencie oddania inwestycji do użytkowania
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i nowym 3 grupom przedszkolnym były
zabezpieczone miejsca dla wszystkich chętnych
z terenu Gminy. Obecnie ze względu na stale
powiększającą się liczbę mieszkaoców, miejsc
przedszkolnych potrzeba więcej, co sprowadza
się do tworzenia nowych grup, adaptowania
dodatkowych powierzchni w istniejących
budynkach ponieważ zgodnie z Ustawą Prawo
Oświatowe Wójt ma wskazad/zabezpieczyd
miejsca w przedszkolu wszystkim dzieciom
(na podstawie złożonych wniosków).
Ponadto dzięki termomodernizacji starej części
budynku, która miała wpływ na poprawę jakości
powietrza i zwiększenie efektywności
energetycznej, podniosła się świadomośd i wiedza
ekologiczna mieszkaoców na skutek
wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dzięki
zastosowaniu paneli fotowoltaicznych i pompy
ciepła. Budynek przedszkola stał się przykładem
dobrych praktyk w zakresie prowadzenia działao
na rzecz ochrony środowiska.
Zrealizowano zadanie priorytetowe w postaci
modernizacji (gruntownego remontu i adaptacji)
budynku na potrzeby zapewnienia dzieciom
miejsca przedszkolnego, a rodzicom –
mieszkaocom Czajowic – wsparcia w zakresie
opieki nad dzieckiem dla godzenia życia
zawodowego i rodzinnego. Gruntowna
modernizacja była konieczna ze względu na stan
techniczny budynku i potrzebę stworzenia
przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu
wokół budynku z przeznaczeniem dla dzieci
przedszkolnych. Pozostałe tereny gł. centrum
Czajowic są przeznaczone dla mieszkaoców.
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Spodziewane




Liczba przebudowanych i rozbudowanych budynków – 1
Liczba użytkowników przebudowanych obiektów – ok. 85
osób

Wykonanie





Produkty i rezultaty

1 budynek - przebudowany i rozbudowany.
Użytkownicy przebudowanego obiektu,
tj. przedszkola - 97 osób (75 dzieci + 22 os. kadry
i obsł.).
Liczba użytkowników zwiększona jest m.in.
ze względu na planowaną, a przyjętą liczbę dzieci.
W projekcie planowano, że będzie 70 miejsc
w przedszkolu, ponieważ założono, że zgłoszą
się dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
jak do każdego przedszkola w gminie. Wtedy taka
grupa może liczyd maksymalnie 20 dzieci.
Ponieważ nie było takiego zgłoszenia
w przedszkolu są trzy grupy po 25 dzieci.

Wnioski: Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia wskaźników celu 2 GPR. Priorytet, jakim była przebudowa i rozbudowa budynku
komunalnego i stworzenie w nim przedszkola, został wykonany i osiągnięty. Przygotowano nowoczesny obiekt przedszkolny. Udało się stary,
niezagospodarowany i niefunkcjonalny budynek komunalny wykorzystad na cele edukacyjne, tworząc dzięki przebudowie i rozbudowie
budynku nowoczesną infrastrukturę przedszkolną. Dzięki inwestycji poprawił się dostęp do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy, tak bardzo
oczekiwany przez społecznośd lokalną, ale także poprawiono estetykę przestrzeni wokół budynku, zagospodarowując teren zielony.
Ponadto budynek został poddany głębokiej termomodernizacji w części istniejącej, ze względu na dużą energochłonnośd budynku
i zanieczyszczenia wprowadzane do atmosfery. Zastosowano nowe rozwiązania typu instalacja fotowoltaiczna oraz gruntowe pompy ciepła.
Oprócz oczywistej korzyści wynikającej z realizacji projektu w postaci wyższej jakości infrastruktury oświatowej i przestrzeni publicznej, wzrosła
również świadomośd mieszkaoców i wiedza ekologiczna w związku z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii w budynku, który stał się
przykładem dobrych praktyk w zakresie działao na rzecz ochrony środowiska. Planowana interwencja zmierzająca do rewitalizacji tego
podobszaru została wykonana pomyślnie.
Rekomendacje: Projekt zrealizowany i zakooczony. Nie jest rekomendowany do kontynuacji.

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków 2021 r.
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Tytuł
Projekt nr 4

Cele GPR i Kierunki Działao

Przedszkole samorządowe w Czajowicach - ogród rozwoju, edukacji i integracji dzieci w wieku przedszkolnym
na terenie Gminy Wielka Wieś
Cel 2. Rozwój oferty edukacyjnej, opiekuoczej, sportowo – rekreacyjnej gminy/ miejscowości
Kierunki działania:
2.9 Tworzenie i wdrażanie form opieki nad dziedmi
2.10 Działania na rzecz rozwoju usług społecznych
2.11 Poprawa warunków do prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej
2.12 Stworzenie oferty pozwalającej na godzenie przez mieszkaoców obszaru rewitalizacji życia rodzinnego
i zawodowego (rozwój systemu opieki nad małymi dziedmi)
2.13 Podniesienie dostępu do usług opieki i specjalistycznego wsparcia dzieci i młodzieży szkolnej
2.14 Rozwój oferty zajęd pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
2.15 Remonty i modernizacja terenów publicznych w celu zaspokojenia potrzeb rodzin z dziedmi, osób starszych i osób
z niepełnosprawnością w zakresie wypoczynku i rekreacji
2.16 Organizacja wydarzeo i imprez integracyjnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych

Oczekiwane





Skutki realizacji
projektu/przedsięwzięcia

Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych na terenie Gminy
Wielka Wieś o 70 miejsc
Zmniejszenie stopnia deficytów rozwojowych u dzieci
objętych projektem, rozwój kompetencji kluczowych
właściwych postaw i umiejętności matematycznych,
językowych, przyrodniczych u dzieci,
Podniesienie kompetencji nauczycieli wychowania
przedszkolnego w zakresie stosowania metod i form
organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu
u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji niezbędnych
na rynku pracy (kreatywnośd, innowacyjnośd, praca
w zespole).

Wykonanie




Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków 2021 r.

Zadanie zrealizowane w 102%. Liczba miejsc
przedszkolnych dzięki Przedszkolu
Samorządowemu w Czajowicach zwiększyła się
o 3 grupy i 75 dzieci. W projekcie zakładano
i zrealizowano 70 miejsc, ale zwiększono jeszcze
o 5 dodatkowych miejsc. Dostęp do przedszkola
i udział dzieci w zajęciach przedszkolnych
wpłynęło na zmniejszenie deficytów rozwojowych
i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, gdyż
edukacja przedszkolna jest jednym
z najważniejszych etapów edukacji i szansą
na dalsze kształcenie. Jest szansą również
dla rodziców, a szczególnie kobiet, które mogą
wrócid lub podjąd pracę zarobkową.
Dzięki realizacji projektu udało się objąd
dodatkowymi i specjalistycznymi zajęciami dużą
grupę dzieci, co wpłynęło na zmniejszenie stopnia
ich deficytów oraz zwiększenie ich szans
edukacyjnych.
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Projekt wsparciem objął kadrę wychowania
przedszkolnego w postaci szkoleo dydaktycznych,
dzięki którym nauczyciele podnieśli swoje
kompetencje.



Nowopowstałe miejsca wychowania
przedszkolnego – 75 dzieci (projekt zakładał
70 dzieci)
Projekt zakładał stworzenie 70 miejsc
wychowania przedszkolnego, biorąc pod uwagę
przyjęcie dzieci niepełnosprawnych. Ponieważ
nie zgłosiły się takie dzieci, liczba miejsc
w przedszkolu mogła wzrosnąd do 75 dzieci.
Podstawa programowa zrealizowana w okresie 12
miesięcy przez – 75 dzieci (w projekcie 70 dzieci)
Zajęciami specjalistycznymi objęto – 55 dzieci
Dodatkowymi zajęciami objęto – 69 dzieci
Zrealizowano zajęcia dodatkowe wyjazdowe – 9
Zrealizowane zajęcia dodatkowe w projekcie –
288,50 godzin
Nauczyciele objęci wsparciem w programie – 9
osób
Godziny dydaktycznych szkoleo kadry
wychowania przedszkolnego w projekcie – 93
godziny
Powstałe etaty do obsługi funkcjonowania
przedszkola – 14 osób (obecnie kadra i obsł. 22
osoby)
Zapewnienie w projekcie funkcjonowania nowych
miejsc przedszkolnych – 12 miesięcy

Spodziewane









Produkty i rezultaty





Liczba nowopowstałych miejsc wychowania
przedszkolnego – 70
Liczba dzieci, które zrealizowały podstawę programową
w okresie 12 miesięcy – 70
Liczba dzieci objętych zajęciami specjalistycznymi – 33
Liczba dzieci objętych zajęciami dodatkowymi – 70
Liczba zrealizowanych zajęd wyjazdowych – 6
Liczba godzin zrealizowanych zajęd dodatkowych – 288
Liczba nauczycieli, którzy nabyli wiedzę i umiejętności
w wyniku przeprowadzonych szkoleo – 8
Ilośd godzin dydaktycznych szkoleo kadry wychowania
przedszkolnego – 64
Liczba powstałych etatów do obsługi funkcjonowania
przedszkola – 15,5
Ilośd miesięcy zapewniania w projekcie funkcjonowania
nowych miejsc przedszkolnych – 12

Wykonanie















Wnioski: Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami dla celu 2 GPR. W tej części Gminy zapotrzebowanie na miejsca przedszkolne zostało
zaspokojone. Natomiast w miejscowościach położonych na południu Gminy nadal jest oczekiwanie stworzenia nowych miejsc przedszkolnych.
Rekomendacje: Podobny projekt powinien byd realizowany w tych miejscowościach Gminy, gdzie istnieje największe zapotrzebowanie.
Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków 2021 r.
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Projekt nr 5

Cele GPR i Kierunki Działao

Tytuł
Zagospodarowanie terenów zielonych w Czajowicach
Cel 5. Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej gminy
Kierunki działania:
5.1 Poprawa estetyki gminy
5.2 Modernizacja istniejącej, infrastruktury sportu i rekreacji (w tym ścieżek pieszych i rowerowych)
5.3 Kształtowanie przestrzeni publicznej służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaoców (skwery, parki, place zabaw);
5.4 Zapewnienie atrakcyjnych zajęd dla osób w różnym wieku na gminnych obiektach sportowo-rekreacyjnych.
5.4 Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkaoców

Oczekiwane

Wykonanie


Skutki realizacji
projektu/przedsięwzięcia






Integracja społeczności lokalnej
Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej sprzyjającej
interakcjom
Wzrost atrakcyjności turystycznej terenu
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Na chwilę obecną zadanie zrealizowane jest
częściowo, w około 40%.
Wykonano m.in. oświetlenie wraz
z monitoringiem oraz parking, który okazał
się niezbędny po uruchomieniu Przedszkola
w Czajowicach. Również ze względu na nowo
otwarte Przedszkole w pierwszej kolejności
przeznaczono środki finansowe
na zagospodarowanie terenu i wyposażenie
placu zabaw dla dzieci.
W kolejnych etapach realizacji przedsięwzięcia
przestrzeo publiczna na terenach zielonych staje
się coraz bardziej bezpieczna i stopniowo
atrakcyjniejsza. Ale cel ten zostanie w pełni
osiągnięty po wykonaniu całego zaplanowanego
zakresu zagospodarowania terenu m.in. wokół
stawu instalując podest-molo, elementy małej
architektury, wykonując alejki spacerowe oraz
nasadzając zieleo i oczyszczając staw.
Każdy z elementów już zrealizowanych w ramach
zagospodarowania terenu Czajowic wpływa
na wzrost atrakcyjności turystycznej.
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Spodziewane

Produkty i rezultaty





Powierzchnia zagospodarowanego terenu – ok. 3 ar
Liczba użytkowników przebudowanych obiektów – ok. 600
osób

Wykonanie
 Zagospodarowano w ramach dotychczasowych
prac ponad 3 ary, ale zwiększono też brany pod
uwagę w ramach zadania teren, na którym można
dokonad zmian i wpłynąd na atrakcyjnośd
turystyczną i rekreacyjną Czajowic.
 Na razie teren stał się bardziej bezpieczny dzięki
zamontowaniu oświetlenia i monitoringu.
Ale by stał się atrakcyjny i w pełni wykorzystany
potrzebne są kolejne działania związane
z zagospodarowaniem terenów zielonych
w Czajowicach umożliwiających integrację
mieszkaoców, a także mających wpływ na wzrost
atrakcyjności turystycznej.
 Użytkownicy obiektów – ok. 360 osób.

Wnioski: Projekt wpisywał się w założenia celu 5 GPR, jednak nie został zrealizowany zgodnie z zamierzeniami. W dniu 2 marca 2020 roku
Gmina wystąpiła z wnioskiem o pozwolenie na budowę do Starosty Powiatu Krakowskiego. W dniu 18 czerwca 2020 r otrzymano zgodę
i pozwolenie na „Budowę pomostu, altany, obiektów małej architektury, murków oporowych, utwardzeo terenu oraz przebudowę oraz
rozbudowę istniejącej instalacji oświetleniowej i monitoringu w ramach zadania Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. Nr 21/2
w m. Czajowice, gm. Wielka Wieś”. Ponieważ częśd prac przewidzianych do realizacji wymagała pozwolenia na budowę i opracowania
dokumentacji technicznej wpłynęło to na przedłużenie okresu realizacji projektu. Stąd zaplanowane cele nie zostały dotychczas osiągnięte.
Dysponując projektem i pozwoleniem na budowę zaplanowano kontynuację projektu zagospodarowania terenów zielonych w najbliższych
latach.
Rekomendacje: Rekomenduje się kontynuację projektu. Zadanie jest wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Wieś.

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków 2021 r.
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Podobszar MODLNICA
Projekt nr 6

Cele GPR i Kierunki Działao

Tytuł
Budowa wiejskiego domu kultury w Modlnicy
Cel 3. Budowa lub wykorzystanie istniejących zasobów do tworzenia atrakcyjnej oferty kulturalnej
Kierunki działania:
3.1 Budowa domu kultury
3.2 Rozbudowa istniejących placówek kultury
3.3 Zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej dla mieszkaoców obszarów rewitalizacji i gminy
3.4 Organizacja wydarzeo i imprez integracyjnych
3.5 Zapewnienie atrakcyjnych zajęd dla osób w różnym wieku w gminnych obiektach kulturalnych

Oczekiwane
Skutki realizacji
projektu/przedsięwzięcia

Możliwośd rozszerzenia działalności kulturalnej na terenie
Gminy Wielka Wieś, stworzenie odpowiednich warunków dla
tego typu działalności

Wykonanie
Projekt zrealizowany w 100%. W wielofunkcyjnym
nowym budynku stworzono bardzo dobre warunki
dla prowadzenia w nim działalności kulturalnej
Stowarzyszenia - Teatr Regionalny oraz Zespołu
Ludowego Modlnicanie.

Spodziewane

Wykonanie



Produkty i rezultaty





Liczba wybudowanych budynków – 1
Liczba użytkowników przebudowanych obiektów – ok. 400
osób

1 - wybudowany budynek.
Ponad 400 osób użytkuje przebudowany obiekt
i ma dostęp do nowoczesnej infrastruktury.
Prowadzona jest w nim działalnośd kulturalnoedukacyjna: Teatru Regionalnego, Zespołu
Ludowego oraz dla młodzieży i seniorów.
W nowym budynku odbywa się szereg różnego
rodzaju wydarzeo i imprez ważnych dla
społeczności lokalnej, m.in. Stypendia Naukowe
Wójta Gminy, Zebrania Sołeckie i inne.

Wnioski: Przedsięwzięcie zrealizowane zgodnie z założeniami. Projekt przyczynił się do osiągnięcia wskaźników dla celu 3 GPR.
Rekomendacje: Nie rekomenduje się kontynuacji projektu w przyszłości.

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków 2021 r.
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Podobszar MODLNICZKA
Tytuł
Projekt nr 7

Cele GPR i Kierunki Działao

Rozbudowa budynku szkoły filialnej w Modlniczce o dodatkową powierzchnię i częśd przedszkolną wraz
z zagospodarowaniem terenu
Cel 4. Wyrównanie szans edukacyjnych / rozwojowych mieszkaoców gminy
Kierunki działania:
4.1 Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury oświatowej
4.2 Poprawa warunków edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
4.3 Doposażenie szkół i przedszkoli w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny

Oczekiwane

Wykonanie


Skutki realizacji
projektu/przedsięwzięcia

Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury
oświatowej



Spodziewane




Produkty i rezultaty

Liczba przebudowanych i rozbudowanych budynków – 1
Liczba użytkowników przebudowanych obiektów – ok. 170
osób

Dzięki rozbudowie i przebudowie małego
budynku szkoły filialnej powstała infrastruktura
oświaty z nowoczesnymi salami dydaktycznymi.
W nowym budynku funkcjonuje zarówno Szkoła
Podstawowa (klasy od I do III), jak i Przedszkole
Samorządowe.

Wykonanie



1 – przebudowany i rozbudowany budynek.
Użytkownicy przebudowanego obiektu - 266
osób, w tym 121 dzieci uczęszczających do Szkoły
Podstawowej i 12 osób kadry pedagogicznej oraz
120 dzieci uczęszczających do przedszkola i 13
osób kadry.

Wnioski: Przedsięwzięcie zrealizowane zgodnie z założeniami projektowymi. Projekt przyczynił się do osiągnięcia wskaźników dla celu 4 GPR.
Rekomendacje: Nie rekomenduje się kontynuacji projektu w przyszłości.

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków 2021 r.
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Podobszar TOMASZOWICE
Projekt nr 8

Cele GPR i Kierunki Działao

Tytuł
Modernizacja świetlicy w Tomaszowicach
Cel 2. Rozwój oferty edukacyjnej, opiekuoczej, sportowo – rekreacyjnej gminy/ miejscowości
Kierunki działania:
2.1 Tworzenie i wdrażanie form opieki nad dziedmi
2.2 Działania na rzecz rozwoju usług społecznych
2.3 Poprawa warunków do prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej
2.4 Podniesienie dostępu do usług opieki i specjalistycznego wsparcia dzieci i młodzieży szkolnej
2.5 Remonty i modernizacja terenów publicznych w celu zaspokojenia potrzeb rodzin z dziedmi, osób starszych i osób
z niepełnosprawnością w zakresie wypoczynku i rekreacji
2.6 Organizacja wydarzeo i imprez integracyjnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych

Oczekiwane

Wykonanie


Skutki realizacji
projektu/przedsięwzięcia






Spełnienie oczekiwao mieszkaoców
Poprawa bezpieczeostwa mieszkaoców
Poprawa jakości życia mieszkaoców





Spodziewane
Produkty i rezultaty




Liczba zmodernizowanych obiektów – 1
2
Powierzchnia zmodernizowanego obiektu – 480 m

Przedsięwzięcie zrealizowane w 15% poprzez
modernizację części pomieszczeo obiektu,
umożliwiającą działalnośd Koła Gospodyo
Wiejskich.
W związku z powyższym można ocenid, że tylko
w części spełniono oczekiwania mieszkaoców oraz
poprawiono ich bezpieczeostwo i jakośd życia.
W międzyczasie powstała koncepcja wyburzenia
części budynku i dobudowa nowego, głównie
z przeznaczeniem na remizę OSP. Opracowano
projekt budowlany i wystąpiono z wnioskiem
o pozwolenie na budowę dla nowej inwestycji.

Wykonanie



Zmodernizowano częśd budynku – dotyczącą
samej świetlicy.
2
Powierzchnia zmodernizowanej części – 75 m

Wnioski: Projekt wpisuje się w cel 2 GPR i realizowany jest etapowo. Obecnie nie został zrealizowany, a jego kontynuacja nastąpi po uzyskaniu
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
Rekomendacje: Rekomenduje się kontynuację.

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków 2021 r.
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Projekt nr 9

Cele GPR i Kierunki Działao

Tytuł
Poszerzenie ul. Spokojnej w Tomaszowicach
Cel 1. Wzrost poczucia bezpieczeostwa publicznego mieszkaoców obszarów rewitalizacji
Kierunki działania:
1.1 Poprawa bezpieczeostwa mieszkaoców obszaru rewitalizacji
1.2 Minimalizowanie uciążliwości związanych z ruchem samochodowym
1.3 Poprawa dostępu do budynków użyteczności publicznej i terenów rekreacyjnych
1.4 Zwiększenie możliwości uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności

Oczekiwane





Poprawa bezpieczeostwa mieszkaoców
Wzrost jakości życia mieszkaoców
Wzrost atrakcyjności terenów miejscowości

Wykonanie



Skutki realizacji
projektu/przedsięwzięcia


Produkty i rezultaty

Przedsięwzięcie zrealizowane w ok. 35% poprzez
modernizację części drogi.
Prace na ul. Spokojnej są etapowane, ponieważ
wymagają różnego rodzaju działao na różnych
odcinkach drogi. Ponadto w międzyczasie bardzo
rozbudowały się okoliczne tereny, których
mieszkaocy też korzystają z tej drogi. Dlatego
działania wymagają dostosowania do bieżącej
i rozwojowej sytuacji.
W związku z realizacją zadania etapami, jakośd
życia mieszkaoców i wzrost atrakcyjności
miejscowości nie został jeszcze w pełni osiągnięty.

Spodziewane
Długośd zmodernizowanej drogi – 800 m

Wykonanie
Długośd zmodernizowanej drogi – ok. 280 m.

Wnioski: Projekt wpisuje się w cel 1 GPR. Realizowany jest etapowo i przewiduje się jego dalszą kontynuację.
Rekomendacje: Rekomenduje się kontynuację.

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków 2021 r.

25

RAPORT Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY WIELKA WIEŚ

Projekt nr 10

Cele GPR i Kierunki Działao

Tytuł
Budowa obiektów rekreacyjno – sportowych w Tomaszowicach
Cel 5. Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej gminy
Kierunki działania:
5.1 Poprawa estetyki gminy
5.2 Modernizacja istniejącej, infrastruktury sportu i rekreacji (w tym ścieżek pieszych i rowerowych)
5.3 Kształtowanie przestrzeni publicznej służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaoców (skwery, parki, place zabaw);
5.4 Zapewnienie atrakcyjnych zajęd dla osób w różnym wieku na gminnych obiektach sportowo-rekreacyjnych.
5.4 Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkaoców

Oczekiwane

Wykonanie




Skutki realizacji
projektu/przedsięwzięcia






Wzrost liczby miejsc do uprawiania różnych dyscyplin
sportu
Spełnienie oczekiwao mieszkaoców odnośnie miejsc do
aktywności sportowej
Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkaoców
Stworzenie warunków do prowadzenia akcji sportowych
dla mieszkaoców Gminy

Spodziewane


Produkty i rezultaty



Liczba nowych miejsc do uprawiania różnych dyscyplin
sportu - 1
Liczba użytkowników miejsc do uprawiania różnych
dyscyplin sportu - 150

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków 2021 r.





Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane zgodnie
z wcześniejszymi planami i założeniami tzn. nie
wybudowano obiektów rekreacyjno-sportowych,
a jedynie boisko trawiaste i plac zabaw.
Do dyspozycji mieszkaoców jest niewielkie boisko
do siatkówki. W związku z tym nie można mówid,
że w pełni zostały zaspokojone potrzeby
mieszkaoców miejscowości Tomaszowice
odnośnie infrastruktury rekreacyjno – sportowej.
Inwestycja została zrealizowana na jedynej działce
jaką Gmina dysponowała w Tomaszowicach
tzn. była właścicielem, a którą można było
zagospodarowad na ten konkretny cel, ale nie jest
to idealna lokalizacja. Działka położona jest trochę
na uboczu w stosunku do centrum sołectwa.

Wykonanie
Zadanie zostało zrealizowane częściowo
w przewidzianym zakresie.

26

RAPORT Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY WIELKA WIEŚ

Wnioski: Projekt z celu 5 GPR zrealizowany został w ograniczonym zakresie. Wynika to z ograniczeo obszarowych działki, jaką Gmina
dysponowała w momencie rozpoczynania tego projektu. Dla jego pełnej realizacji potrzeba więcej miejsca/terenu, żeby zrealizowad projekt
zgodny z oczekiwaniami mieszkaoców. Na działce nr 152 w Tomaszowicach jest boisko trawiaste z placem zabaw obok. Boisko jest w polach,
nie dochodzi tam nawet asfalt pod sam obiekt, więc dotarcie tam z wózkiem czy dzieckiem na rowerku jest utrudnione. W momencie
rozpoczęcia projektu Gmina dysponowała tylko taką działką, ale żeby zagospodarowad teren tak jak należy, trzeba pozyskad (tzn. kupid) działkę
lub działki.
Rekomendacje: Kontynuacja projektu w kolejnych latach, jeśli uda się pozyskad (np. kupid) odpowiedni teren.
Ponadto oprócz samego terenu pod inwestycję należy wziąd pod uwagę możliwości bezpiecznego dojścia do niego. Należy pomyśled
o utwardzeniu drogi, dokooczeniu asfaltu oraz budowie chodnika tak, by każdy zainteresowany skorzystaniem z obiektu rekreacyjnosportowego mógł bez problemu do niego dotrzed.

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków 2021 r.
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Podobszar WIELKA WIEŚ
Projekt nr 11

Cele GPR i Kierunki Działao

Tytuł
Wielka Wieś - utworzenie pierwszej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
Cel 2. Rozwój oferty edukacyjnej, opiekuoczej, sportowo – rekreacyjnej gminy/ miejscowości
Kierunki działania:
2.1 Tworzenie i wdrażanie form opieki nad dziedmi
2.2 Działania na rzecz rozwoju usług społecznych
2.3 Poprawa warunków do prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej
2.4 Stworzenie oferty pozwalającej na godzenie przez mieszkaoców obszaru rewitalizacji życia rodzinnego
i zawodowego (rozwój systemu opieki nad małymi dziedmi)
2.5 Podniesienie dostępu do usług opieki i specjalistycznego wsparcia dzieci i młodzieży szkolnej
2.6 Remonty i modernizacja terenów publicznych w celu zaspokojenia potrzeb rodzin z dziedmi, osób starszych i osób
z niepełnosprawnością w zakresie wypoczynku i rekreacji
2.7 Organizacja wydarzeo i imprez integracyjnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych

Oczekiwane
Skutki realizacji
projektu/przedsięwzięcia

Podniesienie dostępu do usług opieki i specjalistycznego
wsparcia dzieci i młodzieży szkolnej w wieku do 18 r.ż. poprzez
utworzenie placówki wsparcia dziennego na terenie gminy
Wielka Wieś. Usługi placówki służyd będą wsparciu rozwoju
dzieci i młodzieży, wyrównywaniu zdiagnozowanych deficytów
oraz oddziaływaniu na środowisko tych osób, w szczególności
środowisko zagrożone wykluczeniem społecznym

Spodziewane

Produkty i rezultaty

Wskaźniki produktu:
 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi
w interesie ogólnym w programie – 100
 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami – 1
 Liczba projektów, w których sfinansowano koszty
racjonalnych usprawnieo dla osób
z niepełnosprawnościami – 1

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków 2021 r.

Wykonanie
Zadanie nie zostało zrealizowane.

Wykonanie
Rada Gminy w ramach uchwalania GPR zgodziła się
na realizację projektu dotyczącego utworzenia
pierwszej w Gminie placówki wsparcia dziennego
dla dzieci i młodzieży. Niestety w 2018 r., po
zapoznaniu się ze szczegółami projektu decyzja Rady
Gminy w tej kwestii była negatywna.
Z protokołu z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty,
Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 9.04.2018 r. wynika,
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Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie
kompetencji cyfrowych – 100
 Liczba podmiotów wykorzystujących technologie
informacyjno-komunikacyjne – 1
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług
społecznych, istniejących po zakooczeniu projektu – 30

iż są dwa powody, dla których Komisja negatywnie
opiniuje powstanie placówki.
Pierwszy ze względu na zbyt wysokie koszty
utrzymania placówki po zakooczeniu projektu.
Drugi powód to lokalizacja placówki w prywatnym
domu należącym do rodziny Prezes Fundacji.
Z protokołu wynika, że taka lokalizacja nie była
wcześniej uzgodniona z Radą Gminy WW.

Wnioski: Nie doszło do realizacji bardzo potrzebnego projektu, który znalazł swoje uzasadnienie w Gminnym Programie Rewitalizacji w zakresie
osiągnięcia celu 2. Najprawdopodobniej cały proces przygotowywania projektu do jego realizacji nie został przeprowadzony w sposób
prawidłowy, gdyż w dyspozycji Rady Gminy było za mało szczegółowych informacji pozwalających na etapie uchwalania GPR przyjąd lub już
wtedy odrzucid jego realizację. Najpewniej jednak zabrakło ścisłej współpracy z Radą Gminy przy ustalaniu szczegółowych warunków realizacji
projektu. Spowodowało to w procesie podejmowania uchwały o zgodzie Rady na realizację projektu skupienie się wyłącznie na kwestiach
finansowych i personalnych, a nie na meritum sprawy. Sytuacja ta, czyli brak zgody Rady na realizację projektu, negatywnie odbija
się na zakładanych rezultatach i skutkach społecznych. Szczególnie brak takiej placówki widoczny jest w czasach pandemii koronawirusa SARSCov2, a jeszcze bardziej dotkliwie brakowad będzie takiego miejsca, profesjonalnie zajmującego się problemami edukacyjnymi, osobistymi,
emocjonalnymi czy społecznymi dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, po opanowaniu pandemii i względnym powrocie do normalności, rozumianej
jako cyklicznośd i powtarzalnośd prowadzenia działao społecznych, edukacyjnych, kulturowych i zawodowych w rzeczywistości, a nie wyłącznie
za pośrednictwem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Konieczne jest ponowne i profesjonalne dokonanie analizy problemów wśród
młodzieży do 18 r.ż. mieszkającej na terenie Gminy i po stwierdzeniu potrzeby takiego specjalistycznego wsparcia, ponowne rozpatrzenie
możliwości stworzenia placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży. Wymagad to jednak będzie bardzo otwartej i szczerej współpracy władz gminy,
by nie powtórzyła się sytuacja podobna do tej analizowanej. Konieczne przy tym jest precyzyjne określenie lepszych i konkretnych zasad
współpracy z podmiotami zewnętrznymi, jak również precyzyjne określenie ryzyka tworzenia (lub nie stworzenia) takiej oferty wsparcia dzieci
i młodzieży, samodzielnie przez Gminę lub z udziałem podmiotów zewnętrznych.
Rekomendacje: Współpraca i pełne uświadomienie radnych o warunkach realizacji projektów, kosztach itp. Rekomenduje się podjęcie projektu
jeszcze raz, ale po wcześniej dogłębnej analizie problemów i potrzeb.

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków 2021 r.
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Podobszar WIERZCHOWIE
Projekt nr 12

Cele GPR i Kierunki Działao

Tytuł
Wierzchowski Dom Kultury
Cel 3. Budowa lub wykorzystanie istniejących zasobów do tworzenia atrakcyjnej oferty kulturalnej
Kierunki działania:
3.1 Budowa domu kultury
3.2 Rozbudowa istniejących placówek kultury
3.3 Zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej dla mieszkaoców obszarów rewitalizacji i gminy
3.4 Organizacja wydarzeo i imprez integracyjnych
3.5 Zapewnienie atrakcyjnych zajęd dla osób w różnym wieku w gminnych obiektach kulturalnych

Oczekiwane





Skutki realizacji
projektu/przedsięwzięcia









Integracja społeczności
Kultywowanie tradycji lokalnej (dożynki, festyny
rodzinne, kolędowanie, spotkania z okazji Dnia Babci,
Dziadka, Dzieo Dziecka)
Rozwój fizyczno – sportowy i edukacyjny dzieci
i młodzieży
Promowanie zdrowego stylu życia
Międzypokoleniowe warsztaty robótek ręcznych (nauka
szycia, szydełkowania, haftowania, tworzenie ozdób
okolicznościowo – świątecznych, warsztaty florystyczne
i inne)
Rozgrywki gier planszowych
Zwiększenie świadomości lokalnej tradycji i kultury
Wieczorki tematyczne z osobowościami Gminy

Spodziewane


Produkty i rezultaty



Powierzchnia wybudowanego obiektu infrastruktury
2
kultury – 300 m
Liczba wydarzeo organizowanych w obiekcie – 3
Liczba uczestników wydarzeo – 400

Wykonanie
Zadanie nie zostało zrealizowane. Planując projekt
liczono, że uda się pozyskad środki zewnętrzne
na sfinansowanie zadania, które też przyczyniłyby
się do szybszej realizacji. Ponieważ nie udało się uzyskad
dofinansowania, dano sobie więcej czasu na opracowanie
i wybranie odpowiedniej koncepcji budynku. Mieszkaocy
przez dłuższy czas nie mogli się porozumied w kwestii
wyboru ostatecznej wersji. Dopiero w roku 2020
mieszkaocy podczas głosowania wybrali koncepcję
budynku, która najbardziej odpowiada ich potrzebom,
wpisuje się w otoczenie i spełnia ich kryteria. Obecnie
trwają prace nad dokumentacją techniczną w celu
opracowania projektu budowlanego oraz uzyskania
decyzji pozwolenia na budowę w 2021 r. W budżecie
Gminy Wielka Wieś przewidziano środki na budowę
Wierzchowskiego Domu Kultury w latach 2022-2023.

Wykonanie
Zadanie nie zostało wykonane.

Wnioski: Projekt wpisany dla osiągnięcia celu 3 GPR, realizowany jest z opóźnieniem ze względu na brak środków na realizację zadania.
Rekomendacje: Kontynuacja projektu w kolejnych latach, po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków 2021 r.
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Projekt nr 13

Cele GPR i Kierunki Działao

Tytuł
Kompleksowe uporządkowanie szlaku turystycznego do Jaskini Wierzchowskiej
Cel 5. Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej gminy
Kierunki działania:
5.1 Poprawa estetyki gminy
5.3 Modernizacja istniejącej, infrastruktury sportu i rekreacji (w tym ścieżek pieszych i rowerowych)
5.3 Kształtowanie przestrzeni publicznej służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaoców (skwery, parki, place zabaw);
5.4 Zapewnienie atrakcyjnych zajęd dla osób w różnym wieku na gminnych obiektach sportowo-rekreacyjnych.
5.5 Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkaoców

Oczekiwane
Stworzenie miejsca odpoczynku, relaksu i konsumpcji posiłku
na łonie natury przez turystów, mieszkaoców, gości aktywnie
spędzających czas

Skutki realizacji
projektu/przedsięwzięcia

Wykonanie







Spodziewane
Liczba użytkowników przestrzeni publicznej – 15 000

Wykonanie


Produkty i rezultaty


Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków 2021 r.

Na chwilę obecną zadanie zostało zrealizowane
częściowo, w ok. 25%.
Wykonano siłownię plenerową, tablicę
informacyjną, do wykonania pozostałego zakresu
potrzebne jest pozyskanie działki w postaci
udostępnienia, dzierżawy, podziału kosztów
inwestycji, aby można było zrealizowad projekt
i zamontowad pozostałe elementy infrastruktury.
Ponieważ przedmiotowa działka jest własnością
Nadleśnictwa Krzeszowice podjęte zostały
rozmowy dotyczące projektu.
Aby móc wykorzystad działkę na planowane cele
turystyczne musi mied ona takie przeznaczenie
w Planie Urządzenia Lasu, który jest obecnie
opracowywany i będzie obowiązywał od 2022
roku.
Ponieważ zakres przedsięwzięcia dotyczy szlaku
turystycznego do Jaskini Wierzchowskiej, liczbę
użytkowników oszacowano na podstawie ilości
osób odwiedzających rocznie jaskinię.
Liczba użytkowników przestrzeni publicznej –
ok. 20 000 (rocznie, wyjątek rok 2020 – ok. 1 000
osób).
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Wnioski: Projekt przyporządkowany celowi 5 GPR, nie został zrealizowany w całości z powodu braku miejsca (działki) pod pozostałe elementy
zagospodarowania wskazane w projekcie i konieczne do określonego tam rezultatu.
Rekomendacje: Kontynuacja projektu w kolejnych latach, w tym współpraca z Nadleśnictwem Krzeszowice dotycząca zapisów w Planie
Urządzenia Lasu.

Wykonanie pozostałych projektów na obszarach rewitalizacji
Ocena realizacji GPR dla Gminy Wielka Wieś zawiera też stopieo wykonania projektów uzupełniających (pozostałych). Są to projekty zgłoszone
przez Mieszkaoców Gminy Wielka Wieś na etapie opracowywania Programu. Warto nadmienid, że charakter projektów uzupełniających
odzwierciedla poziom partycypacji w zakresie zgłaszania, opracowywania i później włączania się w realizację GPR.

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków 2021 r.
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Lp.

1.

2.

Lokalizacja

Typ
przedsięwzięcia

Obszar
rewitalizacji
Biały Kościół

Poprawa jakości
przestrzeni
publicznej
w centrum
miejscowości,
ze szczególnym
uwzględnieniem
ciągów pieszych

Obszar
rewitalizacji –
Giebułtów

Przekształcenie
ul. Hermana
w Giebułtowie
na funkcje
społeczne,
edukacyjne,
rekreacyjne

Realizowany cel i kierunek
działania
Cel 1. Wzrost poczucia
bezpieczeostwa publicznego
mieszkaoców obszarów
rewitalizacji
Kierunki działania:
1.2 Minimalizowanie
uciążliwości związanych
z ruchem samochodowym
1.3 Poprawa dostępu
do budynków użyteczności
publicznej i terenów
rekreacyjnych.
Cel 2. Rozwój oferty edukacyjnej,
opiekuoczej, sportowo –
rekreacyjnej gminy/ miejscowości
Kierunki działania:
2.7. Remonty i modernizacja
terenów publicznych w celu
zaspokojenia potrzeb rodzin
z dziedmi, osób starszych
i osób z niepełnosprawnością
w zakresie wypoczynku i rekreacji.
Cel 1. Wzrost poczucia
bezpieczeostwa publicznego
mieszkaoców obszarów
rewitalizacji
Kierunki działania:
1.1 Poprawa bezpieczeostwa
mieszkaoców obszaru
rewitalizacji

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków 2021 r.

Obszar tematyczny przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego

Wykonanie przejścia dla pieszych
na początku ul. Królowej Jadwigi,
- Wykonanie kanalizacji deszczowej
wzdłuż ul. Królowej Jadwigi,
- Powiększenie placu zabaw,
- Zagospodarowanie działki przy hali
sportowej na cele rekreacyjne,
- Wytyczenie dodatkowego ciągu
pieszego.

Główny zakres przedsięwzięcia opierad
się będzie na modernizacji przestrzeni
publicznej, silnie zdegradowanej
technicznie (zniszczony asfalt, brak
poboczy, brak chodników, brak dróg
pieszo – rowerowych). Rozwój
turystyki (organizacji szlaków
turystycznych, główna trasa rowerowo

Wykonanie

Przejście dla pieszych na początku ul. Królowej
Jadwigi zostało wykonane,
- Wykonano odwodnienie drogi,
- Wykonano całkiem nowy plac zabaw,
z nowymi urządzeniami i bezpieczną
nawierzchnią,
- Zagospodarowano działkę przy i za halą
sportową, wykonując obok placu zabaw strefę
relaksu oraz montując urządzenia siłowni
plenerowej. Ponadto wykonano boisko wraz
z bieżniami, piłko chwytami, oświetleniem,
monitoringiem, a całośd terenu obsadzona
zielenią niską i wysoką.
- Wykonano dodatkowy ciąg pieszy wzdłuż
dłuższego boku boiska, który umożliwia dostęp
do strefy relaksu, siłowni plenerowej oraz placu
zabaw.

Zadanie nie zostało dotychczas zrealizowane.
Gmina dysponuje prawomocnym pozwoleniem
na budowę ścieżki rowerowej w ul. Hermana
i jesteśmy w trakcie procedury przetargowej.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty ruszą
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1.2 Minimalizowanie uciążliwości
związanych z ruchem
samochodowym
1.3 Poprawa dostępu
do budynków użyteczności
publicznej i terenów
rekreacyjnych
1.4 Zwiększenie możliwości
uczestnictwa w życiu lokalnej
społeczności

3.

Obszar
rewitalizacji –
Giebułtów

Zajęcia w świetlicy
w Giebułtowie

4.

Obszar
rewitalizacji –
Tomaszowice

Zakup gruntów pod
obiekty sportowe
w Tomaszowicach

Cel 2. Rozwój oferty edukacyjnej,
opiekuoczej, sportowo –
rekreacyjnej gminy/ miejscowości
Kierunki działania:
2.2 Działania na rzecz rozwoju
usług społecznych
2.3 Poprawa warunków
do prowadzenia działalności
społeczno-kulturalnej
2.5 Podniesienie dostępu
do usług opieki
i specjalistycznego wsparcia
dzieci i młodzieży szkolnej
2.6 Rozwój oferty zajęd
pozalekcyjnych dla dzieci
i młodzieży
2.8 Organizacja wydarzeo
i imprez integracyjnych,
edukacyjnych, sportoworekreacyjnych
Cel 5. Wzrost atrakcyjności
turystycznej i rekreacyjnej gminy
Kierunki działania:
5.1 Poprawa estetyki
gminy

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków 2021 r.

– piesza). Nadanie nowych funkcji
społecznych, edukacyjnych,
rekreacyjnych. Przekształcenie ulicy
na drogę typu „woonerf”.
Celem przedsięwzięcia jest:
- Wzrost integracji mieszkaoców,
budowanie więzi międzyludzkich,
- Wzrost aktywności społecznej
mieszkaoców,
- Wzrost atrakcyjności przemysłu czasu
wolnego.

Odświeżenie oferty świetlicy poprzez
dodanie nowych interesujących zajęd
odpowiadających obecnym trendom
i zainteresowaniom współczesnej
młodzieży.
Cel ten zostanie realizowany poprzez:
- Wzrost aktywności dzieci i młodzieży
- Budowanie więzi
międzypokoleniowych poprzez
wspólne uczestnictwo w zajęciach
- Wzrost atrakcyjności oferty świetlicy.

Poprawa warunków do prowadzenia
działalności rekreacyjno –
wypoczynkowej poprzez zwiększenie
powierzchni terenów do uprawiania
aktywności fizycznej mieszkaoców

prace budowlane.
Ponadto Gmina pozyskała nowe tereny
w centrum Giebułtowa o powierzchni 87 arów,
które będą mogły służyd mieszkaocom do celów
m.in. rekreacyjnych.

Zadanie nie jest realizowane, świetlica
nie funkcjonuje od momentu zakooczenia
współpracy z osobą prowadzącą zajęcia
na świetlicy.

Zadanie nie zrealizowane i nie będzie
kontynuowane
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5.3 Kształtowanie przestrzeni
publicznej służącej
zaspokajaniu potrzeb
mieszkaoców (skwery, parki,
place zabaw);
5.4 Zapewnienie atrakcyjnych
zajęd dla osób w różnym
wieku na gminnych obiektach
sportowo-rekreacyjnych.
5.5 Poprawa jakości życia i
zdrowia mieszkaoców

5.

6.

Obszar
rewitalizacji –
Wielka Wieś

Obszar
rewitalizacji –
Tomaszowice

Zabezpieczenie
i częściowa
rekonstrukcja
reliktów zamku
w Wielkiej Wsi

Drzewa dla
Tomaszowic

na świeżym powietrzu oraz rozwijania
zainteresowania młodzieży sportem
Celem przedsięwzięcia jest:
- Wzrost zainteresowania
mieszkaoców aktywnością fizyczną
- Stworzenie warunków do
prowadzenia akcji społecznych
propagujących aktywnośd fizyczną,
zdrowy styl życia
- Poprawa warunków i jakości oferty
sportowej, rekreacyjnej
Zachowanie reliktów XIV zamku
w Wielkiej Wsi oraz udostępnienie
ich mieszkaocom i turystom
Celem przedsięwzięcia jest:
- Wzrost zainteresowania
mieszkaoców historią Gminy
- Wzrost integracji mieszkaoców,
- Wzrost atrakcyjności przemysłu czasu
wolnego
Zachęcenie mieszkaoców do sadzenia
nowych drzew na własnych posesjach
jak i na terenach gminnych.
Cel ten zostanie realizowany poprzez:
- Wzrost świadomości ekologicznej
mieszkaoców,
- Wzrost integracji mieszkaoców,
- Budowanie więzi międzyludzkich,
- Wzrost aktywności społecznej
Mieszkaoców.

Zadanie nie zrealizowane i nie będzie
kontynuowane

Zadanie nie zrealizowane i nie będzie
kontynuowane

Jak widad z powyższego zestawienia, na 6 przyjętych do realizacji projektów pozostałych (uzupełniających) tylko jeden projekt został
zrealizowany (Projekt nr 1), również jeden został częściowo zrealizowany (Projekt nr 2), natomiast pozostałe 4 projekty nie zostały podjęte
i nie będą kontynuowane. W zebranych zestawieniach brak informacji o przyczynach nie podjęcia projektów uzupełniających.

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków 2021 r.
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Podsumowanie rekomendacji
Z 13 projektów podstawowych GPR Wielka Wieś rekomendowanych jest do aktualizacji GPR
6 projektów jako kontynuacja oraz 2 projekty warunkowe do ewentualnej realizacji
w nowych obszarach rewitalizacji (jeśli zidentyfikowane tam problemy będą wymagały
rozwiązao tej samej kategorii). Tabela poniżej zestawia projekty, których kontynuacja jest
rekomendowana.

Lp.
1
2
3
4
5
6

7

Tytuł projektu
Zagospodarowanie terenów
zielonych w Czajowicach
Modernizacja świetlicy
w Tomaszowicach
Poszerzenie ul. Spokojnej
w Tomaszowicach
Budowa obiektów rekreacyjno –
sportowych w Tomaszowicach
Wierzchowski Dom Kultury

Obszar rewitalizacji
Podobszar Czajowice

Kompleksowe uporządkowanie
szlaku turystycznego do Jaskini
Wierzchowskiej
Przedszkole samorządowe
w Czajowicach - ogród rozwoju,
edukacji i integracji dzieci w wieku
przedszkolnym na terenie Gminy
Wielka Wieś
Wielka Wieś - utworzenie pierwszej
placówki wsparcia dziennego
dla dzieci i młodzieży

Podobszar Wierzchowie

Podobszar Tomaszowice
Podobszar Tomaszowice
Podobszar Tomaszowice
Podobszar Wierzchowie

Uwagi
Kontynuacja
wdrażania
Kontynuacja
wdrażania
Kontynuacja
wdrażania
Kontynuacja
wdrażania
Kontynuacja
wdrażania
Kontynuacja
wdrażania

Inny obszar wymagający
podobnego typu
interwencji

Rekomendowany
do realizacji
na innym terenie
Gminy

Podobszar Wielka Wieś

Rekomendowany
do ponownego
wdrożenia pod
warunkiem
lepszego
przygotowania
od strony
organizacyjnej
i logistycznej

8

Sposób wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji
Na sposób wdrażania składają się:
 Mechanizmy integracji przedsięwzięd rewitalizacyjnych
 Zarządzanie realizacją GPR
 Ocena stopnia realizacji
 Zapewnianie spójności i adekwatności GPR.

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków 2021 r.
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Integracja działao i przedsięwzięd rewitalizacyjnych pozwala na osiągnięcie spójności,
kompleksowości, koncentracji i efektywności Programu, a przez to uzyskanie wysokiej jego
skuteczności. Skoncentrowane i zintegrowane działania powinny przynieśd efekt w postaci
wyprowadzenia obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej, bądź też zminimalizowanie
wpływu czynników kryzysowych na dany obszar. W konsekwencji wdrażanie Gminnego
Programu Rewitalizacji staje się sposobem równoważenia rozwoju gminy w różnych
aspektach (przestrzennych, urbanistycznych, środowiskowych, społecznych, ekonomicznych
itp.).
Integracja działao i przedsięwzięd rewitalizacyjnych w ramach GPR odbywa się za pomocą
następujących mechanizmów:
 Komplementarności (spójności) faz rewitalizacji – trudne do obiektywnego
stwierdzenia, brak jest sprawozdao z prac Komitetu Rewitalizacji, zespołu
koordynującego wewnątrz Urzędu itp.
 Logiki stosowania instrumentów rewitalizacji – głównym narzędziem wdrażania GPR
było finansowanie, praktycznie w całości pochodzące ze środków publicznych.
Nie stosowano innych instrumentów, jak partycypacja w zakresie planowania
poszczególnych faz realizacji, monitorowania realizacji, czy też montażu finansowego
i deliberatywnych metod planowania i oceny efektów. Stosowano planowanie
przestrzenne, ale nie było ono używane jako narzędzie konieczne w zakresie
skutecznego wdrażania działao, projektów wynikających z kolejnych faz realizacji
GPR.
 Komplementarności różnych wymiarów stosowanych instrumentów rewitalizacji –
na poziomie przestrzennym, problemowym i finansowym nie osiągnięto wszystkich
założonych efektów, a w przyszłości ten mechanizm służący wdrażaniu GPR musi byd
stosowany w zdecydowanie większy sposób niż miało to miejsce obecnie.
 Spójności systemu zarządzania rewitalizacją polegający na stosowaniu procedur,
zasad, metod podobnych do dużych inwestycji (np. infrastrukturalnych), czyli
zastosowaniu planowania poszczególnych zadao i etapów, uzgadnianie i włączanie
tzw. Interesariuszy w proces decyzyjny, realizacyjny i oceny efektów, oraz
mechanizmów oceny, modyfikacji i sprzężeo zwrotnych opartych o partycypację
różnych grup społecznych, środowiskowych, zawodowych itp. Spójnośd systemu
zarządzania w przyszłości musi stanowid motor napędowy wdrażania GPR, bo tylko
dzięki zastosowaniu tego mechanizmu możliwe jest skuteczne, efektywne,
adekwatne i terminowe osiągnięcie założeo, celów, rezultatów itp. zapisanych w GPR.
Praktycznie rzecz biorąc, wdrażanie GPR było wyłącznie domeną Urzędu Gminy Wielka Wieś
i stojącego na czele Wójta Gminy, natomiast praktycznie nie skorzystano ze wskazania
zapisanego w Programie GPR dotyczącego partnerstwa w realizacji poszczególnych zadao
i projektów. W przyszłości sugeruje się zastosowanie w większym stopniu zasady

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków 2021 r.
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partnerstwa, polegającego na ponoszeniu odpowiedzialności za zadania również przez inne
niż tylko publiczne podmioty zainteresowane realizacją GPR.
Analiza zarządzania wdrażaniem GPR na poziomie Urzędu Gminy skłania do wniosku, aby
w przyszłości w sposób bardziej adekwatny stosowano metody koordynacji wewnętrznej,
czyli planowania, uzgadniania, realizacji i oceny tych przedsięwzięd GPR, za które ponosi
odpowiedzialnośd Urząd Gminy. Natomiast należy zwrócid uwagę, na istotne uchybienie
natury formalnej, jaką było nie powołanie Komitetu Rewitalizacji w czasie nie dłuższym niż
3 miesiące od daty przyjęcia przez Radę Gminy uchwałą Gminnego Programu Rewitalizacji.
Braki w sprawozdawczości, brak procedur oceny stopnia realizacji GPR, brak ustalonych
posiedzeo Rady Gminy dotyczących wyłącznie problematyce rewitalizacji oraz nikła
komunikacja społeczna w zakresie objętym GPR, są uchybieniami o charakterze
organizacyjnym, jednakże wskazującym na koniecznośd bardziej zorganizowanego podejścia
do samego Programu i jego zapisów w przyszłości.

Wnioski i rekomendacje
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś dotychczas nie był realizowany w zgodzie
z obowiązującymi wytycznymi, zarówno wewnętrznymi (opisanymi w części dotyczącej
zarządzania wdrażaniem GPR), jak i o charakterze formalnym (powołanie Komitetu
Rewitalizacji zdecydowanie po terminie wynikającym z uregulowao ustawowych).
Realizacja GPR nie była monitorowana ani oceniana zgodnie z przyjętym regułami.
Wdrażanie GPR nie było koordynowane na poziomie różnych interesariuszy
zainteresowanych (potencjalnie lub faktycznie) efektami przyjętych do realizacji projektów
i przedsięwzięd rewitalizacyjnych.
Wdrażanie GPR nie podlegało partycypacyjnym modelom realizacji przedsięwzięd.
Mieszkaocy, ani nie byli informowani o realizacji GPR, ani nie mieli stworzonych warunków
do uczestniczenia w procesie jego wdrażania.
Pomimo tych zastrzeżeo, w okresie wrzesieo 2017 – grudzieo 2020 r. zrealizowano częśd
projektów i przedsięwzięd rewitalizacyjnych, a częśd jest rekomendowana do kontynuacji.
Na podstawie uzyskanych informacji o realizacji poszczególnych projektów kluczowych GPR
trudno jest wnioskowad, czy spełniony został zasadniczy warunek oceny realizacji GPR jakim
jest wyprowadzenie obszaru zdegradowanego podlegającego rewitalizacji ze stanu
kryzysowego.
Jednocześnie analiza informacji i realizacji GPR wyraźnie pokazuje,
że głównym interesariuszem GPR były władze gminy.
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Artykuł 3 Ustawy o rewitalizacji mówi wprost, że „Przygotowanie, koordynowanie
i tworzenie warunków doprowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie (…) gmina
prowadzi w sposób jawny i przejrzysty, z zapewnieniem aktywnego udziału interesariuszy
na każdym etapie (partycypacja społeczna) oraz w sposób zapobiegający wykluczeniu
mieszkaoców obszaru rewitalizacji z możliwości korzystania z pozytywnych efektów procesu
rewitalizacji”. W niektórych przypadkach na podstawie pozyskanych informacji można
wnioskowad o spełnieniu warunku dostępności z możliwości korzystania z efektów
rewitalizacji.
Rozdział 2 Ustawy poświęcony jest partycypacji społecznej na każdym etapie realizacji GPR.
Warunek ten został spełniony jedynie na etapie planowania GPR.
Reasumując, pomimo wielu uchybieo, GPR Gminy Wielka Wieś był realizowany i osiągnął
pewne efekty. Dodatkowo należy zwrócid uwagę na fakt, że ocena realizacji GPR
ma charakter cząstkowy (śródokresowy), zatem istnieje możliwośd dokonania korekt
w sposobie realizacji tak, aby GPR był w pełni zgodny z wytycznymi ustawowymi. A zatem,
po dokonaniu korekt w metodzie (sposobie) zarządzania GPR oraz dokonaniu analizy
potrzeb, GPR może byd kontynuowany. Warto jednak zgłosid sugestię, aby zmodyfikowany
GPR nie był rozproszony odnośnie wielości podobszarów rewitalizacji, a jednak był
skoncentrowany na wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego ściśle określony obszar
geograficzny Gminy, wymagającej kompleksowej, spójnej i silnej interwencji. Jednocześnie
zwrócid należy jeszcze większą uwagę na udział nie tylko mieszkaoców w procesach
rewitalizacyjnych, ale również innych interesariuszy.
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