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Gminny Program Rewitalizacji  dla Gminy Brzeszcze do roku 2023 
I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – 3.10.2017r. 

Rewitalizacja na obszarze Gminy Brzeszcze – kalendarium: 

• 8 czerwca - 8 lipca 2016 roku - konsultacje społeczne 
dotyczące wyznaczenia obszarów zdegradowanych i 
obszarów rewitalizacji na terenie Gminy Brzeszcze. 

• Uchwała nr XXVII.NZ/208/2016 Rady Miejskiej w 
Brzeszczach z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru 
rewitalizacji na terenie Gminy Brzeszcze. 

• Uchwała nr XXVIII.NZ/211/2016 Rady Miejskiej w 
Brzeszczach z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze. 
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Rewitalizacja na obszarze Gminy Brzeszcze – kalendarium: 

• 18 sierpnia – 2 września 2016 roku – nabór kart zadań 
planowanych do realizacji w ramach Gminnego Programu 
Rewitalizacji. 

• 10 lutego – 13 marca 2017 roku - konsultacje społeczne 
projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Brzeszcze do roku 2023”. 

• Uchwała nr XXXVII/279/2017 Rady Miejskiej w 
Brzeszczach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie  przyjęcia 
„Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze 
do roku 2023”. 
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Rewitalizacja na obszarze Gminy Brzeszcze – kalendarium: 

• 7 kwietnia 2017 roku - Złożenie wniosku o wpis GPR do 
Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa 
małopolskiego  

• 1 czerwca 2017 roku - uchwała nr 855/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego w sprawie wpisania 
"Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze 
do roku 2023” do Wykazu programów rewitalizacji gmin 
województwa małopolskiego 
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Rewitalizacja na obszarze Gminy Brzeszcze – kalendarium: 

• 11 maja – 12 czerwca 2017 roku - konsultacje społeczne 
projektu uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach w 
sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i 
ustanowienia jego regulaminu 

• Uchwała nr XL/316/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z 
dnia 29  czerwca 2017 r. w sprawie zasad powoływania 
Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu 

• 12 lipca – 4 sierpnia 2017 roku - nabór na członków 
Komitetu Rewitalizacji 

• Zarządzenie  93/2017 Burmistrza Brzeszcz z dnia 30 
sierpnia 2017 roku powołanie członków Komitetu 
Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze. 
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Opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji  
dla Gminy Brzeszcze do roku 2023” współfinansowano  

ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

 

28.10.2016 r. Gmina Brzeszcze podpisała umowę o udzielenie dotacji 
celowej na realizację projektu  pn. "Opracowanie Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023".  

(wartość zadania 19.680 zł, kwota dotacji 17.680 zł) 
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Obszary Rewitalizacji Gminy Brzeszcze: 
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Wizja obszaru rewitalizowanego: 

Obszary rewitalizowane trwale ożywione pod względem 
społecznym, przestrzennym i gospodarczym, wyposażone 

w nowe funkcje oraz infrastrukturę techniczną, 
zapewniającą dobrą jakość życia, zamieszkałe przez 

aktywnych zawodowo i społecznie mieszkańców 

 

Cel Strategiczny Gminnego Programu Rewitalizacji dla 
Gminy Brzeszcze do roku 2023: 

Ożywienie społeczno-gospodarcze obszarów 
rewitalizowanych  wraz z efektywnymi działaniami  

w sferze infrastruktury, środowiska 
 i tworzenia nowych miejsc pracy 
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Cele operacyjne – społeczne: 

• Poprawa warunków bytowych na obszarach zdegradowanych. 

• Wzmacnianie tożsamości lokalnej oraz integracja społeczna. 

• Aktywizacja mieszkańców oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i włączanie grup problemowych w życie 
społeczności lokalnej 

• Zapewnienie dostępu do oferty kulturalnej, edukacyjnej i 
rekreacyjnej oraz szerokiej oferty spędzania czasu wolnego w 
atrakcyjnej przestrzeni publicznej. 
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Cele operacyjne – przestrzenno-funkcjonalne i techniczne: 

• Poprawa jakości infrastruktury publicznej 

• Poprawa estetyki przestrzeni publicznych. 

• Poprawa jakości życia poprzez poprawę warunków mieszka-
niowych i otoczenia osiedli. 

• Uzupełnienie i modernizacja infrastruktury przeznaczonej do 
wypoczynku, sportu i rekreacji oraz udziału w kulturze i inte-
gracji społecznej. 

• Poprawa dostępności sieci ciepłowniczej na obszarze rewitaliz-
owanym i wzrost efektywności energetycznej w budynkach 
wielomieszkaniowych. 
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Cele operacyjne – środowiskowe: 

• Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności 
publicznej oraz wsparcie tych prac w obiektach mieszkalnych 
(np. ograniczenie niskiej emisji). 

• Edukacja obywatelska w zakresie ochrony środowiska, 
kształtowanie i promocja postaw proekologicznych oraz 
budowanie świadomości ekologicznej. 

Cele operacyjne – gospodarcze: 

• Wsparcie przedsiębiorczości, rozwój lokalnego rynku 
zatrudnienia i wyposażenie mieszkańców obszaru 
rewitalizowanego w kompetencje zawodowe poszukiwane na 
rynku pracy 
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Wykaz przedsięwzięć realizujących cele GPR. 

31 przedsięwzięć zgłoszonych przez instytucje, organizacje, 
przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe z terenu Gminy 
Brzeszcze 

Lista podstawowa - 17 przedsięwzięć 

Lista uzupełniająca – 14 przedsięwzięć  

(w tym wiązka projektów nr 19 Poprawa jakości życia mieszkań-
ców i stanu środowiska naturalnego poprzez modernizację i 
termomodernizację oraz uciepłownienie i podniesienie estetyki 
infrastruktury mieszkaniowej na obszarze rewitalizowanym) 
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Finansowanie przedsięwzięć realizujących cele GPR. 
„Poprawa jakości życia oraz integracja mieszkańców Osiedla 
Paderewskiego w Jawiszowicach poprzez rozbudowę i 
modernizację infrastruktury osiedlowej i komunikacyjnej.” 
wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 30.06.2017 roku w 
ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 11 Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów 
wiejskich.  
 

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 197 wniosków. 

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych 
projektach wynosi 603 143 913,18 zł, co stanowi 508,6% alokacji 
przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. 
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Finansowanie przedsięwzięć realizujących cele GPR. 

„Wzmocnienie funkcji integracyjno-rekreacyjno-kulturalnych 
parku miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach - etap 2.” – 
wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 07.07.2017 roku w 
ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 11 Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, 
Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych. 

W ramach konkursu złożono 92 wnioski o dofinansowanie 
projektów na łączną kwotę dofinansowania 403 027 225, 76 zł., 
co stanowi ok. 185% alokacji przewidzianej w ramach 
niniejszego konkursu. 
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Finansowanie przedsięwzięć realizujących cele GPR. 

"Wzmocnienie funkcji integracyjno-rekreacyjno-kulturalnych 
Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach – etap 1" 
(siłownia zewnętrzna)  

– wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do konkursu 
planowanego do ogłoszenia w październiku br. przez 
Stowarzyszenie LGD "Dolina Soły" (środki Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020). 
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„Gminny Program Rewitalizacji  

dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”  

– wdrażanie i monitorowanie realizacji Programu 
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Organy odpowiedzialne za tematykę rewitalizacji: 
• Rada Miejska w Brzeszczach – zgodnie z przepisami ustaw 

ustrojowych regulujących zasady działania jednostek 
samorządu terytorialnego, uwzględnia procesy rewitalizacji w 
projektowaniu budżetu samorządu, uchwala program, 
akceptuje jego zmiany; 

• Burmistrz Brzeszcz – jednoosobowy organ wykonawczy w 
gminie, odpowiedzialny za wdrażanie programu; 

• Pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych – jako aparat 
pomocniczy, za pomocą którego Burmistrz wykonuje swoje 
zadania w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, 
infrastruktury i sferze przestrzennej; 

• Sołtysowie, przedstawiciele rad sołeckich, przedstawiciele 
Samorządów Osiedlowych – w ramach realizacji swoich zadań 
w sołectwach i osiedlach. 
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Organy odpowiedzialne za tematykę rewitalizacji: 
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Komitet Rewitalizacji –  

forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami 
gminy w sprawach dotyczących przygotowania, 

prowadzenia i oceny rewitalizacji;  
funkcja opiniodawczo-doradcza Burmistrza Brzeszcz. 
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Do zadań Komitetu Rewitalizacji należy: 

• opiniowanie sporządzonej przez Burmistrza Brzeszcz - oceny 
aktualności i stopnia realizacji Programu, dokonywanej raz na 
3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny 

• inicjowanie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, 

• określenie warunków aktualizacji Programu, w tym m.in. 
ustalenie ram i zasad wprowadzania projektów do Programu, 
stosownie do zidentyfikowanych potrzeb interesariuszy 
rewitalizacji, 

• zgłaszanie propozycji zadań w ramach procedury aktualizacji 
Gminnego Programu Rewitalizacji, 
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Do zadań Komitetu Rewitalizacji należy: 
• podejmowanie rozstrzygnięć dotyczących oceny propozycji 

projektów zgłaszanych w ramach procedury aktualizacji 
Gminnego Programu Rewitalizacji, 

• monitorowanie sytuacji społecznej, gospodarczej, środowi-
skowej, oraz zmian w infrastrukturze i przestrzeni na terenie 
miasta (monitoring obszarów kryzysowych) - na podstawie 
danych dostarczonych przez Urząd Gminy Brzeszcze, 

• udział w konsultacjach społecznych i warsztatach, na rzecz 
modelowania procesów rewitalizacyjnych, w tym opiniowanie 
aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, 

• tworzenie warunków dla aktywnej i sprawnej współpracy 
wszystkich interesariuszy Gminnego Programu Rewitalizacji. 
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Monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji: 
Monitorowanie GPR polega na systematycznym gromadzeniu i 
analizowaniu wiarygodnych danych dotyczących wyznaczonych 
obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi oraz 
formułowaniu na ich podstawie ocen skuteczności i 
efektywności tychże procesów.  
Prowadzone w ramach monitoringu czynności mają na celu 
przede wszystkim zapewnienie zgodności działań wynikających z 
programu względem przyjętych założeń, na tle zdiagnozowanej 
sytuacji problemowej.  
Proces monitorowania odnosi się zarówno do wskaźników, które 
pozwalają określić stan obszarów objętych rewitalizacją, tempo i 
kierunek zachodzących zmian w wymiarze ogólnym, jak również 
postęp w zakresie wdrażania poszczególnych projektów 
rewitalizacyjnych. 
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Monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji: 
Ocena stopnia realizacji GPR opiera się na powiązanej ze sobą 
analizie i ocenie: 

•  wartości wskaźników określających postęp w osiąganiu celów 
rewitalizacji (tab. 59 – s.186 GPR) 

• wartości wskaźników określających produkty i rezultaty 
poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych  
(tab.56 – s.135 GPR) 

Raport monitorujący stopień realizacji projektów  
uwzględnionych w Programie wykonywany będzie co roku.  

Co trzy lata (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o rewitalizacji) 
wykonane zostanie badania ewaluacyjne, polegającego na 
ocenie aktualności i stopnia realizacji Programu. 
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Zasady współpracy z partnerami  
Udział partnerów w realizacji GPR jest warunkiem koniecznym 
dla sukcesu rewitalizacji -wpływa pozytywnie na efektywność 
zaplanowanych działań, zwiększa skuteczność zaplanowanego 
procesu. Zaangażowanie partnerów będzie czynnikiem 
sprzyjającym efektywnemu wykorzystaniu środków 
finansowych. 

Cztery główne grupy partnerów: 
• instytucje publiczne 

• przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu  

• organizacje pozarządowe, 

• mieszkańcy, w tym zarówno osoby prywatne, jak też 
wspólnoty mieszkaniowe lub spółdzielnie mieszkaniowe. 
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Partycypacja i komunikacja społeczna 

 

W procesie tworzenia GPR dużą uwagę skupiono na partycypacji 
społecznej. Konsultacjom społecznym poddano zarówno 
diagnozę obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego, jak też 
sam projekt programu.  

Przewiduje się kontynuację działań partycypacyjnych 
kierowanych do wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji  
w Gminie Brzeszcze, w szczególności na etapie ewaluacji 
Programu oraz jego aktualizacji. 
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www.brzeszcze.pl/rewitalizacja  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


