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1. Wstęp
Gmina Grodków prowadzi rewitalizację zgodnie z założeniami Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Grodków.
Zgodnie z przyjętym w Programie rewitalizacji systemem wdrażania zakłada się, że proces rewitalizacji,
jako rozciągnięty w czasie, podlegał będzie wpływowi czynników zewnętrznych, co implikuje
konieczność założenia aktualizacji LPR w razie zaistnienia takich okoliczności.
W przypadku stwierdzenia, że LPR wymaga zmiany, Burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej stosowny
projekt uchwały zmieniającej LPR. Zmiana LPR następuje w trybie w jakim był on uchwalany. Wszelkie
zmiany w LPR muszą jednak posiadać swoje uzasadnienie merytoryczne oraz powinny zostać
właściwie opisane, zawierać rodzaj i przyczynę zmiany oraz jej wpływ na dalszą realizację programu
i propozycję modyfikacji. Ze względu na ograniczone zasoby finansowo-rzeczowe (ograniczony budżet
i potencjał instytucjonalno-organizacyjny), działania rewitalizacyjne, które zostałyby dopisane do LPR,
powinny być zgodne z politykami oraz programami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i europejskimi
oraz z pilnością zaspokojenia potrzeb lokalnego społeczeństwa, jak również powinny mieć wpływ na
osiągnięcie spójności przestrzennej i społeczno-gospodarczej.
Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu wdrażania założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji,
ocena stanu aktualności diagnozowanych na etapie diagnozy delimitacyjnej problemów i zjawisk
kryzysowych oraz przedstawienie opinii nt. konieczności i zakresu zmian w zapisach tego dokumentu.
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2. Streszczenie
Ocena stanu wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodków wskazała, że jego założenia
są sukcesywnie wdrażane, a jego rezultaty zostały osiągnięcie w umiarkowanym zakresie. Należy
przewidzieć, iż większą skalę rezultatów można będzie osiągnąć pod koniec perspektywy wdrażania
założeń programu, tj. w 2023 roku.
Analiza zapisów treści programu rewitalizacji w konfrontacji z realnością jego realizacji wskazuje na
konieczność aktualizacji. Dotyczy ona następujących kwestii:
1. Scalenie projektów, których treść i założenia dublują się z innymi projektami. Dotyczy to
projektów nr 9. Przeciwdziałanie problemowi alkoholizmu i narkomanii oraz nr 10. Zwiększenie
udziału mieszkańców terenu rewitalizacji w życiu społeczno - kulturalnym gminy oraz wzrost
ich aktywności fizycznej. Działania ujęte w tych projektach realizowane były odpowiednio w
projekcie nr 4. Przeciwdziałanie problemowi alkoholizmu i narkomanii i projekcie nr 5
Zwiększenie udziału mieszkańców terenu rewitalizacji w życiu społeczno - kulturalnym gminy
oraz wzrost ich aktywności fizycznej. Zmiana ta wpłynie na zwiększenie przejrzystości
monitorowania realizowanych działań i ich rezultatów.
2. Wykreślenie z LPR projektów, które nie były i nie będą realizowane przez UM w Grodkowie.
Dotyczy to projektu nr 7. Aktywizacja gospodarcza obszaru z listy projektów podstawowych
i projektu nr 3 Zwalczanie i przeciwdziałanie problemom bezrobocia z listy pozostałych
projektów. Działania te realizowane są na poziomie powiatowym i nie ma możliwości
wyodrębnienia rezultatów i wskaźników dla OR w Grodkowie. Pośrednio założenia tych
projektów realizowane były poprzez modernizację struktury funkcjonalno-przestrzennej
obszaru rewitalizacji.
3. Zmiana zakresu wskaźników monitorowania dla projektów nr 4, 5, 6, 11 z listy podstawowej
oraz 1, 2, 4 z listy pozostałych projektów – w celu dostosowania pomiaru do zdolności
pozyskania wskaźników.
4. Zmiana terminu realizacji projektów nr 1, 2, 4 z listy pozostałych projektów – ze względu na
perspektywę realizacji działań LPR Miasta Grodków.
5. Zawężenie zakresu planowanych działań projektu nr 8, ze względu na dublowanie się działań
w projekcie nr 11 Przeciwdziałanie problemom dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji.
Tabela 1. Zakres proponowanych zmian w odniesieniu do projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Lp.

1.

2.

3.

Podmiot
Zakres zmiany
realizujący
Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie –
Bez zmian
UM w
adaptacja pomieszczeń na cele
(podać informacje, że projekt
Grodkowie
kulturalno-oświatowo-społeczne
został zrealizowany).
UM w
Grodkowie
Rewitalizacja Domu Kultury wraz z
Ośrodek Kultury
Bez zmian
otoczeniem
i Rekreacji w
Grodkowie
UM w
Grodkowie
Bez zmian
Modernizacja kina „Klaps” wraz z
Ośrodek Kultury
(podać informacje, że projekt
wyposażeniem
i Rekreacji w
został zrealizowany).
Grodkowie
Tytuł projektu
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Termin realizacji

Bez zmian

Bez zmian

Bez zmian

Lp.

4.

Tytuł projektu

Przeciwdziałanie problemowi
alkoholizmu i narkomanii

Podmiot
realizujący

UM w
Grodkowie, OPS

Zwiększenie udziału mieszkańców
terenu rewitalizacji w życiu społeczno
- kulturalnym gminy oraz wzrost ich
aktywności fizycznej

UM w
Grodkowie, OPS
Biblioteka, OKiR

6.

Rewitalizacja/adaptacja przestrzeni
w celu przywrócenia funkcji
użytkowych

Zarządcy
nieruchomości w tym:
spółdzielnia
mieszkaniowa,
wspólnoty
mieszkaniowe,
UM w
Grodkowie

7.

Aktywizacja gospodarcza obszaru

UM w
Grodkowie

8.

Przeciwdziałanie wykluczeniu grup
społecznych najbardziej na to
narażonych głównie. osób ubogich,
starszych, niepełnosprawnych

UM w
Grodkowie,
OPS,
OKiR
Biblioteka

5.

Zakres zmiany
Zmiana działań – scalenie z
projektem nr 9:
- prowadzenie działań
promocyjno-informacyjnych,
- promowanie ochrony
zdrowia i profilaktyki,
- organizacja spotkań,
- realizacja programów
profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży w gminnych
placówkach oświatowych;
- wsparcie zajęć dodatkowych
i wyrównawczych;
- działania w kierunku
profilaktyki i edukacji w celu
podnoszenia świadomości na
temat szkodliwości alkoholu i
używek;
- zwiększenie dostępności do
uzyskania pomocy
terapeutycznej dla osób
uzależnionych
Zmiana wskaźników produktu:
- ilość zorganizowanych
spotkań/programów
profilaktycznych [szt.],
- ilość szkoleń [szt.],
Zmiana wskaźników produktu:
- ilość zorganizowanych
imprez masowych (festiwali,
pikników itp.) [szt.],
- ilość zorganizowanych
spotkań [szt.]
Podać informacje, że projekt
został zrealizowany.
Zmiana wskaźników produktu:
- powierzchnia
zrewitalizowanych terenów
[ha]
- powierzchnia
wyremontowanych parkingów
[ha]
Projekt zostanie wykreślony z
LPR
Zawężenie zakresu projektu
do:
- organizacja spotkań oraz
wyjazdów integracyjnych dla
osób niepełnosprawnych,
- tworzenie warunków do
aktywnego udziału w życiu
społecznym osób starszych
poprzez utworzenie
Dziennego Domu Pomocy.
Zmiana wskaźników produktu:
- ilość zorganizowanych
spotkań [szt.],
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Termin realizacji

Bez zmian

Bez zmian

Bez zmian

-

Bez zmian

Lp.

Tytuł projektu

Podmiot
realizujący

Zakres zmiany

Termin realizacji

- ilość zorganizowanych
wyjazdów [szt.]
- ilość placówek wsparcia
dziennego [szt.],
- ilość rodzin objętych pomocą
[szt.].
UM w
Grodkowie
Przeciwdziałanie problemowi
Projekt zostanie wykreślony z
9.
OPS,
alkoholizmu i narkomanii
LPR
OKiR
Biblioteka
UM w
Zwiększenie udziału mieszkańców
Grodkowie
terenu rewitalizacji w życiu społeczno
Projekt zostanie wykreślony z
10.
OPS,
- kulturalnym gminy oraz wzrost ich
LPR
OKiR
aktywności fizycznej
Biblioteka
UM w
Zmiana wskaźników produktu:
Grodkowie
- ilość zrealizowanych
Przeciwdziałanie problemom dzieci
11.
OPS,
programów [szt.],
i młodzieży z obszaru rewitalizacji
OKiR
- ilość zorganizowanych zajęć
Biblioteka
[szt.].
Pozostałe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Zmiana wskaźników produktu:
Zagospodarowanie gminnych
UM w
- powierzchnia
1.
terenów wokół budynków
Grodkowie
zrewitalizowanych terenów
wielorodzinnych i terenów zielonych
[ha].
Zmiana wskaźników produktu:
- powierzchnia
zrewitalizowanych terenów
[ha],
- powierzchnia
Rewitalizacja/adaptacja przestrzeni
wyremontowanych parkingów
Spółdzielnia
2.
w celu przywrócenia funkcji
[ha],
Mieszkaniowa
użytkowych
- długość wyremontowanych
chodników [mb],
- liczba wybudowanych
placów zabaw [szt.],
- powierzchnia terenów
zielonych [ha].
Zwalczanie i przeciwdziałanie
UM w
Projekt zostanie wykreślony z
3.
problemom bezrobocia
Grodkowie
LPR
Zmiana wskaźników produktu:
- ilość dofinansowanych
UM w
4.
Poprawa warunków i jakości edukacji
posiłków [szt.],
Grodkowie
- liczba nauczycieli objęta
wsparciem [os].
Źródło: opracowanie własne

-

-

Bez zmian

2018-2023

2016-2023

2021-2023

2021-2023

Analiza wskaźników rezultatu oraz produktów wykazała, że część problemów społecznych uległa
zmniejszeniu, część z nich nadal jest aktualna. Szczególnym problemem obszaru rewitalizacji jest
kwestia szeroko rozumianej dostępności. Największymi problemami społecznymi obszaru rewitalizacji
wydają się być zwiększająca się liczba osób bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
z problemami alkoholowymi i starzejące się społeczeństwo. Obszar rewitalizacji to zasadniczo zwarta
i spójna przestrzeń śródmiejska, której atutem jest dostęp do obiektów infrastruktury kulturalnej
i rekreacyjnej. W ramach realizacji LPR w znacznym stopniu poprawiono dostęp i jakość infrastruktury
i usług kulturalno-społecznych (m. in. rewitalizacja Ratusza i Kina „Klaps, utworzenie w Ratuszu Klubu
Seniora, utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych). Natomiast
duże deficyty dotyczą różnorodności i jakości infrastruktury i oferty sportowo-rekreacyjnej. W związku
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z tym postuluje się rozwinięcie zakresu interwencji przewidzianej w programie rewitalizacji o projekty
modernizacyjne w zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, w celu możliwości przeprowadzenia
działań aktywizujących i promujących właściwe postawy społeczne, m.in.: międzypokoleniową
aktywizację i integrację społeczeństwa (w tym osoby starsze, z niepełnosprawnościami), aktywne
spędzanie wolnego czasu jako alternatywy dla sięgania po alkohol i inne używki, zasady fair-play w
sporcie i życiu.
Tabela 2. Propozycja nowych projektów rewitalizacyjnych

Lp.

Tytuł projektu

Podmiot zgłaszający

1.

Przebudowa zdegradowanego boiska sportowego na boisko
wielofunkcyjne przy PSP nr 1

Gmina Grodków

2.

Aktywizacja i integracja sportowa społeczeństwa poprzez rozbudowę
centrum sportowo-rekreacyjnego przy OKiR o kompleks
lekkoatletyczny i Otwartą Strefę Aktywności

Gmina Grodków

Źródło: opracowanie własne

Mając na uwadze powyższe rekomenduje się dokonanie aktualizacji zapisów Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Grodków w następujących zakresie:






Aktualizacja treści projektów ujętych już w Lokalnym Programie Rewitalizacji.
Usunięcie projektów rewitalizacyjnych, które nie będą realizowane w perspektywie do 2023
roku.
Rozważanie możliwości dodania do Lokalnego Programu Rewitalizacji nowych projektów.
Projekty te odpowiadać powinny w szczególności na potrzeby starzejącego się społeczeństwa,
przeciwdziałania wykluczeniu, w szczególności osób niepełnosprawnych, wspierania zdrowia
i aktywności mieszkańców oraz integracji społecznej.
Dokonanie zmian w zapisach Lokalnego Programu Rewitalizacji w odniesieniu do projektów
rewitalizacyjnych wiąże się z koniecznością:
o przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu aktualizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji,
o przeprowadzenie procedury związanej z oceną oddziaływania na środowisko,
o uchwalenia zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji przez Radę Miejską,
o dokonania wpisu zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji na listę
programów rewitalizacji prowadzoną przez Marszałka Województwa Opolskiego.
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Tabela 3. Lista projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zostaną ujęte w zaktualizowanym programie rewitalizacji

Nazwa projektu/
przedsięwzięcia

Rodzaj
zadania

Jednostka
realizująca

Opis planowanych
działań

1.

Przebudowa
zdegradowanego
boiska sportowego
na boisko
wielofunkcyjne
przy PSP nr 1

W, D

UM w Grodkowie

2.

Aktywizacja i
integracja
sportowa
społeczeństwa
poprzez
rozbudowę
centrum
sportoworekreacyjnego przy

W, D

UM w Grodkowie

- przebudowa
zdegradowanego
boiska sportowego
na boisko
wielofunkcyjne przy
Publicznej
Szkole Podstawowej
nr 1 w Grodkowie,
wraz z montażem
urządzeń malej
architektury
- organizacja imprez,
zawodów
sportowych dla
dzieci i młodzieży,
- działania
promujące właściwe
postawy społeczne i
zasadę fair-play,
- organizacja
meetingów
integrujących różne
grupy społeczne
(m. in. osoby starsze,
niepełnosprawne).
-rozbudowa
centrum sportoworekreacyjnego o
kompleks
lekkoatletyczny
(bieżnie, stanowiska
do skoku w dal i
pchnięcia kulą, mała
architektura,

LP

Oczekiwane rezultaty
realizacji
projektu/przedsięwzięcia
- utworzenie boiska
sportowego oraz
obiektów małej
infrastruktury,
umożliwiającej realizację
zajęć wychowania
fizycznego oraz
korzystanie z przestrzeni
przyszkolnych
mieszkańcom obszaru
rewitalizacji,
- stworzenie miejsca
rekreacyjnowypoczynkowego dla
mieszkańców,
sprzyjającego integracji i
aktywności społecznej,
- wzrost aktywności
fizycznej oraz społecznej
mieszkańców obszaru
rewitalizacji,
- integracja społeczna
mieszkańców obszaru
rewitalizacji.

- utworzenie
wielofunkcyjnego obiektu
sportowego
umożliwiającego realizację
zajęć wychowania
fizycznego oraz
umożliwienia
mieszkańcom obszaru
rewitalizacji uprawiania
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Szacunkowe
nakłady
finansowe
(zł brutto)
430 000

1 005 000

Potencjalne
źródła
finansowania

Okres
realizacji

RPO WO,
budżet jst

20212023

1.1.
1.3.
2.1.
3.1.
3.2.

- powierzchnia
zrewitalizowanych
terenów [ha],
- liczba
zmodernizowanych
obiektów
sportowych [szt.],
- liczba imprez,
meetingów
sportowych [szt.]

RPO WO,
budżet jst

20212023

1.1.
1.3.
2.1.
3.1.
3.2.

powierzchnia
zrewitalizowanych
terenów [ha],
- liczba
zmodernizowanych
obiektów
sportowych [szt.]

Cel

Wskaźniki/mierniki
monitorowania
zadania

LP

Nazwa projektu/
przedsięwzięcia
OKiR o kompleks
lekkoatletyczny i
Otwartą Strefę
Aktywności
(uwaga: projekt
zlokalizowany
poza OR, projekt
zlokalizowany
jednocześnie w
bezpośrednim
sąsiedztwie OR,
około 2100 m OSA
i ok. 200 m
kompleks
lekkoatletyczny od
granic OR, tworzy
strefę
funkcjonalną z
terenami zieleni
oraz terenem
centrum
sportoworekreacyjnym
Domu Kultury,
zlokalizowanymi w
granicach OR)

Rodzaj
zadania

Jednostka
realizująca

Opis planowanych
działań
oświetlenie wraz z
monitoringiem)
- rozbudowa
centrum sportoworekreacyjnego o
otwartą strefę
aktywności (plac
zabaw oraz siłownia
zewnętrzna wraz z
elementami małej
architektury,
ogrodzenie placu
oraz uzupełnienie
zieleni),
- organizacja imprez,
zawodów
sportowych dla
dzieci i młodzieży,
- działania
promujące właściwe
postawy społeczne i
zasadę fair-play
- organizacja
meetingów
integrujących różne
grupy społeczne (m.
in. osoby starsze,
niepełnosprawne).

Oczekiwane rezultaty
realizacji
projektu/przedsięwzięcia
różnych dyscyplin sportu,
w tym lekkiej atletyki,
- stworzenie miejsca
rekreacyjnowypoczynkowego dla
mieszkańców,
sprzyjającego integracji i
aktywizacji społecznej,
- wzrost aktywności
fizycznej oraz społecznej
mieszkańców obszaru
rewitalizacji,
- integracja społeczna
mieszkańców obszaru
rewitalizacji.

Źródło: opracowanie własne
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Szacunkowe
nakłady
finansowe
(zł brutto)

Potencjalne
źródła
finansowania

Okres
realizacji

Cel

Wskaźniki/mierniki
monitorowania
zadania
- liczba imprez,
meetingów
sportowych [szt.].

3. Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodków
Obszar rewitalizacji w gminie Grodków wyznaczony został w oparciu o diagnozę delimitacyjną. Analizie
przestrzennej poddano szereg wskaźników opisujących negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze,
środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne. W wyniki diagnozy wytyczono obszar
rewitalizacji, na którym stwierdzono szczególną koncentrację wybranych negatywnych zjawisk, w tym
problemów społecznych.
Obszar rewitalizacji w gminie Grodków zlokalizowany jest w centralnej części miasta Grodków,
obejmuje najstarszą, historyczną cześć miasta. Granicę obszaru wyznaczają ulice tworzące swoisty ring
komunikacyjny wokół centrum miasta. Są to ulice: Słowackiego, Szpitalna oraz Kasztanowa. W obszarze
rewitalizacji zlokalizowany jest Rynek (ul. Rynek) oraz sąsiadują z nim zabudowa wielorodzinna.
W skład obszaru rewitalizacji wschodzą następujące ulice:




















Chopina,
Elsnera (do skrzyżowania z ul. Szpitalną),
Grunwaldzka,
Henryka Sienkiewicza (do ronda Solidarności),
Kasztanowa,
Królowej Jadwigi,
Ligonia,
Mickiewicza,
Moniuszki,
Powstańców Śląskich,
Reymonta,
Rondo Solidarności,
Rynek,
Słowackiego,
Szpitalna,
Warszawska (od skrzyżowania z ul. Kasztanową),
Władysława Jagiełły,
Wrocławska (na krótkim odcinku do skrzyżowania ul. Szpitalną/ Słowackiego),
Wyspiańskiego.

Obszar rewitalizacji tworzy wyraźną strukturę przestrzenną w obrębie miasta. Centralną częścią
obszaru rewitalizacji jest Rynek, wraz z zabytkowym Ratuszem. Wokół rozległego rynku usytuowana
jest zabudowa wielorodzinna, która tylko częściowo zachowała swój pierwotny charakter. Podobnie
sytuacja wygląda w odniesieniu do ulic przyległych do rynku. Część zabudowy to powojenna zabudowa
wielorodzinna, część stanowią starsze zabudowania, które są w różnym stanie technicznych.
Zewnętrzny ring, biegnący wzdłuż ulic Słowackiego, Szpitalna oraz Kasztanowa sąsiaduje z terenami
zielonymi (Park przy poczcie, Park Jubileuszowy).
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Rysunek 1. Obszar rewitalizacji w Grodkowie

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Grodków

Na obszarze rewitalizacji zdiagnozowano wstępowanie negatywnych zjawisk sfery społecznej,
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.
Tabela 4. Problemy występujące na obszarze rewitalizacji

Sfera
Społeczna

Gospodarcza
Środowiskowa
Przestrzennofunkcjonalna

Problemy występujące na obszarze rewitalizacji
 Alkoholizm.
 Bezradność.
 Długotrwała lub ciężka choroba.
 Niepełnosprawność.
 Ubóstwo.
 Przestępczość.
 Niska aktywność społeczna.
 Bezrobocie.




Techniczna




Zły stan powietrza atmosferycznego, powodowany głównie przez niską emisję.
Niska dostępność do przestrzeni rekreacji, wypoczynku i spędzania czasu
wolnego.
Niska estetyka oraz niski poziom zagospodarowania przestrzeni publicznych i
terenów prywatnych.
Zły stan techniczny obiektów mieszkalnych.
Zły stan techniczny obiektów zabytkowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodków
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Rysunek 2. Model rewitalizacji zastosowany w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Grodków

Wizja obszaru rewitalizacji

Cele rewitalizacji

Projekty i przedsięwzięcia
rewitalizacyjne

Źródło: opracowanie własne

W programie rewitalizacji założono następującą wizję przemian.
Obszar rewitalizacji atrakcyjnym pod względem gospodarczym, przestrzenno – funkcjonalnym,
rekreacyjnym, kulturowym i społecznym, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.











Zagospodarowane wnętrze Ratusza na cele oświatowo-kulturalno-społeczne,
Integracja społeczna,
Podniesiona atrakcyjność turystyczna,
Ratusz miejscem do organizowania spotkań i zagospodarowania czasu wolnego osób
starszych,
Uporządkowane i zazielenione tereny wokół budynków,
Zrewitalizowane obiekty kulturalne, stanowią miejsce aktywności kulturalnej mieszkańców,
Liczne programy społeczne przeciwdziałające zjawisku wykluczenia społecznego,
Działania, związane z aktywizacją gospodarczą obszaru, znacząco obniżyły poziom
bezrobocia, a działania, związane z aktywizacją społeczną, wyraźnie ograniczyły zjawiska
patologiczne,
Rewitalizacja/adaptacja przestrzeni w celu przywrócenia funkcji użytkowych poprzez
przeprowadzenie remontów budynków (w tym zabytkowych), remontów miejsc
rekreacyjnych, rozbudowę placu zabaw dla dzieci, utworzenie zielonych siłowni oraz
odnowę fizyczną terenów zielonych.

Strukturę postulatywną Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodków oparto na celach
szczegółowych oraz kierunkach działań.
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Tabela 5. Cele szczegółowe oraz kierunki działań
Sfera procesu
rewitalizacji

Cele szczegółowe

Kierunki działania

1.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu

1. Sfera społeczna

1.2. Przeciwdziałanie negatywnym
zjawiskom społecznym

1.3. Wzrost poziomu życia mieszkańców
gminy

2. Sfera techniczna

2.1. Rozwój infrastruktury technicznej,
gospodarczej i społecznej gminy
3.1. Wykorzystanie lokalnych zasobów
kulturalnych, przyrodniczych
i historycznych

3. Sfera przestrzennofunkcjonalna
3.2. Kreowanie przestrzeni służących
zaspokajaniu potrzeb mieszkańców

4. Sfera gospodarcza

4.1. Tworzenie warunków dla rozwoju
gospodarczego

5.1. Poprawa jakości środowiska
naturalnego
Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Grodków
5. Sfera środowiskowa

1.1.1. Przeciwdziałanie bezrobociu
1.1.2. Przeciwdziałanie ubóstwu
1.1.3. Aktywizacja ekonomiczna
mieszkańców
1.1.4. Rozwój oferty kulturalnej i
rekreacyjnej
1.1.5. Integracja mniejszości społecznych
1.1.6. Wspieranie inicjatyw mających na
celu wzmocnienie więzi społecznych
1.2.1. Wdrożenie programów pomocy
społecznej
1.2.2. Wdrożenie programów profilaktyki
przeciw uzależnieniom
1.2.3. Wdrożenie programów
terapeutycznych dla osób
z uzależnieniami
1.2.4. Eliminacja zachowań patologicznych
1.3.1. Poprawa warunków i jakości edukacji
i sportu
1.3.2. Poprawa warunków i jakości usług
świadczonych przez instytucje
ochrony zdrowia i pomocy społecznej
1.3.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego
poprzez udostępnienie i poszerzenie
oferty obiektów kulturalnych
2.1.1. Poprawa stanu infrastruktury
technicznej
2.1.2. Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa
3.1.1. Ochrona i udostępnienie dziedzictwa
kulturalnego
3.1.2. Ochrona i udostępnienie dziedzictwa
historycznego
3.2.1. Uporządkowanie przestrzeni
publicznej pod kątem funkcjonalnym
i estetycznym
3.2.2. Poprawa stanu zagospodarowania
i estetyki terenów zielonych
3.2.3. Stworzenie miejsc dedykowanych
różnym grupom użytkowników
4.1.1. Wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości
4.1.2. Promowanie potencjału turystycznorekreacyjnego gminy
5.1.1.

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

Rozwinięciem struktury postulatów w Lokalnym Programie Rewitalizacji są projekty i przedsięwzięcia
rewitalizacyjne.
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4. Stan wdrażania projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Analiza stanu wdrażania projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w Lokalnym Programie
Rewitalizacji Miasta Grodków wykazała, że z 11 projektów ujętych na liście podstawowej zrealizowano
3, 4 dalsze są w realizacji, 1 będzie realizowany w perspektywie 2023 roku. Nie zrealizowano 3
projektów, a faktycznie tylko jednego. Dwa projekty z listy podstawowej o numerze 9 i 10 faktycznie
pokrywały się zakresem z innymi wdrażanymi projektami (nr 4 i 5). Oznacza to, że z listy podstawowej
nie zrealizowano projektu nr 7. Nie będzie on również kontynuowany w perspektywie 2023 roku.
Z listy projektów pozostałych 3 są w realizacji a 1 nie będzie realizowany. Zakłada się ich realizację w
pespektywie 2023 roku.
Tabela 6. Szczegółowe dane stanu wdrażania projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Stan wdrażania

Planowane
koszty (zł)

Poniesione
koszty (zł)

UM w Grodkowie

Zrealizowany

4,5 mln

6.297.578,00

2. Rewitalizacja Domu Kultury wraz z
otoczeniem

UM w Grodkowie
Ośrodek Kultury i
Rekreacji w Grodkowie

Projekt będzie
realizowany w
perspektywie 2023
roku

5,0 mln

64.371,00

3. Modernizacja kina „Klaps” wraz z
wyposażeniem

UM w Grodkowie
Ośrodek Kultury i
Rekreacji w Grodkowie

Zrealizowany

2,0 mln

406.039,00

UM w Grodkowie, OPS

Projekt realizowany

250 tys.

brak danych

UM w Grodkowie,
Biblioteka,
OKiR

Projekt realizowany

500 tys.

brak danych

6. Rewitalizacja/adaptacja
przestrzeni w celu przywrócenia
funkcji użytkowych

Zarządcy
nieruchomości - w
tym:
spółdzielnia
mieszkaniowa,
wspólnoty
mieszkaniowe,
UM w Grodkowie

Zrealizowany

525 tys.

663.443,00

7. Aktywizacja gospodarcza obszaru

UM w Grodkowie

Odstąpienie od
realizacji

150 tys.

-

8. Przeciwdziałanie wykluczeniu grup
społecznych najbardziej na to
narażonych głównie osób ubogich,
starszych, niepełnosprawnych

UM w Grodkowie
OPS,
OKiR
Biblioteka
UM w Grodkowie
OPS,
OKiR
Biblioteka
UM w Grodkowie
OPS,
OKiR
Biblioteka

Projekt realizowany

2,25 mln

brak danych

Scalenie z projektem nr
4

250 tys.

brak danych

Scalenie z projektem nr
5

500 tys.

brak danych

Projekt rewitalizacyjny

Podmiot realizujący

Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne
1. Rewitalizacja Ratusza
w Grodkowie – adaptacja
pomieszczeń na cele kulturalnooświatowo-społeczne

4. Przeciwdziałanie problemowi
alkoholizmu i narkomanii
5. Zwiększenie udziału mieszkańców
terenu rewitalizacji w życiu
społeczno - kulturalnym gminy oraz
wzrost ich aktywności fizycznej

9. Przeciwdziałanie problemowi
alkoholizmu i narkomanii
10. Zwiększenie udziału
mieszkańców terenu rewitalizacji w
życiu społeczno - kulturalnym gminy
oraz wzrost ich aktywności fizycznej
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Projekt rewitalizacyjny
11. Przeciwdziałanie problemom
dzieci i młodzieży z obszaru
rewitalizacji

Podmiot realizujący

Stan wdrażania

Planowane
koszty (zł)

Poniesione
koszty (zł)

UM w Grodkowie
OPS,
OKiR
Biblioteka

Projekt realizowany

125 tys.

brak danych

UM w Grodkowie

Projekt realizowany

1,5 mln

brak danych

Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Projekt realizowany

825 tys.

brak danych

UM w Grodkowie

Odstąpienie od
realizacji

200 tys.

-

UM w Grodkowie

Projekt realizowany

250 tys.

brak danych

Pozostałe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne
1. Zagospodarowanie gminnych
terenów wokół budynków
wielorodzinnych i terenów zielonych
2. Rewitalizacja/adaptacja
przestrzeni w celu przywrócenia
funkcji użytkowych
3. Zwalczanie i przeciwdziałanie
problemom bezrobocia
4. Poprawa warunków i jakości
edukacji
Źródło: opracowanie własne
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5. Osiągnięty stan wdrażania w stosunku do rezultatów oraz
produktów.
Analizę stanu wdrażania projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych w niniejszej ocenie stopnia
realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodków zestawiono z danymi odnoszącymi się do
wskaźników rezultatu.
Zebrane dane wskaźnikowe oraz produktowe wskazują na zachodzące zmiany na obszarze rewitalizacji.
W okresie pomiędzy 2015 a 2020 rokiem odnotowano istotny spadek liczby osób korzystających
z pomocy społecznej z tytułu ubóstwa (zmiana z 59 do 25), z tytułu bezrobocia (z 44 do 25) oraz spadek
liczby przestępstw (z 102 do 35).
Zmianom społecznym sprzyjały zmiany w wymiarze gospodarczym. W przestrzeni miasta zwiększyła
się m. in. liczba podmiotów gospodarczych z 1674 w 2015 roku do 1709 w 2020 roku.
Jednocześnie wybranych problemów społecznych nie udało się zniwelować. W analizowanym okresie
wzrosła liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu z 11 do 17 oraz liczba
osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych z 3 do 7. Zauważono ponadto, że największa liczba przyznanych świadczeń pomocy
społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji spowodowana była przez niepełnosprawność
(44 osoby w 2020 roku). Znaczną skalą charakteryzowało się długotrwała choroba (25 osób). Związane
jest to z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa.
W wymiarze przestrzenno-funkcjonalnym oraz technicznym na obszarze rewitalizacji zaszły
zauważalne zmiany. Przede wszystkim poprawiła się estetyka oraz dostępność przestrzeni publicznych.
Z zakładanych w programie rewitalizacji działań zrealizowano m.in. te związane z Ratuszem,
modernizacji poddano również obiekt Kina „Klaps”. Nadal występuje konieczność modernizacji obiektu
OKiR.
Analiza przestrzeni i infrastruktury dla aktywności fizycznej wskazała na istniejące deficyty. Z pięciu
ogólnodostępnych obiektów dla mieszkańców obszaru rewitalizacji (położonych na lub w sąsiedztwie
tego obszaru), dwa wymagają istotnego wysiłku modernizacyjnego. Warto w tym miejscu zwrócić
uwagę na kwestie starzejącego się społeczeństwa oraz potrzeby inwestowania w wychowanie fizyczne
i zdrowie mieszkańców. Istotne znaczenie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dotyczy także
wymiaru aktywności i integracji społecznej, m. in. poprzez działalność organizacji społecznych i klubów
sportowych.
Tabela 7. Dane opisujące negatywne zjawiska na obszarze rewitalizacji

Wskaźnik pomiaru
Liczba osób korzystających z pomocy
społecznej z powodu ubóstwa
Liczba osób korzystających z pomocy
społecznej z powodu bezrobocia
Liczba osób korzystających z pomocy
społecznej z powodu alkoholizmu
Liczba osób korzystających z pomocy
społecznej z powodu bezradności w
sprawach opiekuńczo-wychowawczych
Liczba przestępstw

Źródło

2015

2020 (stan
zakładany)

2020 (stan
osiągnięty)

OPS

59

Spadek

25

OPS

44

Spadek

25

OPS

11

Spadek

17

OPS

3

Spadek

7

Policja

102

Spadek

35

15

26 wg. KRS

2020 (stan
zakładany)
Wzrost

2020 (stan
osiągnięty)
-

1674

Wzrost

1709

Rewitalizacja
stanu
istniejącego

4/2

Rewitalizacja
stanu
istniejącego

3/2

Rewitalizacja
stanu
istniejącego

5/2

Spadek

2
(wyremontowane
zostały: Ratusz + 2
budynki
mieszkalne)

Wskaźnik pomiaru

Źródło

2015

Liczba organizacji pozarządowych
Liczba działalności gospodarczych w
Gminie Grodków

UM
GUS

Liczba ogólnodostępnych przestrzeni
publicznych, w tym w co najmniej
dobrym stanie (wraz z dostępną małą
infrastrukturą).

UM

Liczba ogólnodostępnych obiektów
kultury – w promieniu 1 km od OR, w
tym wymagających wysiłku
inwestycyjnego

UM/OKiR

Liczba ogólnodostępnych obiektów
sportowych (boisk i hal) – w promieniu
1 km od OR, w tym wymagających
wysiłku inwestycyjnego

UM/
szkoły/
OKiR

Liczba obiektów komunalnych w złym
stanie technicznym (ocena własna).

4/0
(otoczenie
ratusza,
skwer przy
rynku, park
przy cegielni,
park ul.
Kasztanowa)
3/3
(OKiR,
Ratusz, Kino
„Klaps”)
5/2
(hala przy LO,
hala ul.
Klubowej,
boisko przy
PSP nr 1,
Orlik przy PSP
nr 3 i
centrum
sportoworekreacyjne
przy OKiR:
stadion
miejski,
boisko
treningowe
przy
stadionie,
basen
zewnętrzny)

UM

5

Źródło: opracowanie własne

W odniesieniu do pozostałych problemów występujących na obszarze rewitalizacji należy wspomnieć
o problemach środowiskowych.
Dane pomiarowe WIOŚ w Opolu za 2019 roku wskazuję, iż pył zawieszony PM10 dla kryterium ochrony
zdrowia ludzi został zakwalifikowany w strefie opolskiej, w której zlokalizowany jest Grodków do klasy
C, na co wpłynęło kryterium średniodobowe, mimo, że dla kryterium średniorocznego uzyskano klasę
A. Zrealizowane w 2019 roku pomiary wykazywały, że wartość średnioroczna utrzymywała się poniżej
poziomu dopuszczalnego, natomiast przekroczenia poziomu średniodobowego zarejestrowano na
pięciu stanowiskach z pomiarem pyłu PM10. Liczba dni z przekroczeniami wahała się w granicach od
45 do 59.
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W przypadku benzo(a)pirenu strefę opolską również zaliczono dla kryterium ochrony zdrowia ludzi
zaliczono do klasy C, oznaczającej występowanie obszarów przekroczeń wartości docelowej. Na
wszystkich stanowiskach pomiarowych, na których w 2019 roku monitorowano benzo(a)piren,
stwierdzono przekroczenie wartości docelowej. Trend ten utrzymuje się już od lat na terenie
województwa opolskiego.1
Analizując kwestie przestrzenno-funkcjonalne należy wskazać, iż częściowo poprawiły się estetyka
i funkcjonalność przestrzeni publicznych, co związane jest z realizacją i zakończeniem kilku projektów
rewitalizacyjnych. Stan wdrażania projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wciąż jest jednak na
umiarkowanie poziomie, co wskazuje na brak rozwiązania tego problemu na obszarze rewitalizacji.
Analiza wykonana przez Urząd Miejski w Grodkowie wykazała, że na obszarze rewitalizacji oraz w jego
sąsiedztwie występują obiekty infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, które wymagają istotnego
wysiłku modernizacyjnego. Należy do nich zaliczyć następujące obiekty:
•

Obiekt sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Grodkowie – zdegradowane
boisko sportowe, wymagające przebudowy na boisko wielofunkcyjne umożliwiające realizację
zajęć wychowania fizycznego oraz korzystanie z przestrzeni przyszkolnych mieszkańcom
obszaru rewitalizacji. Teren pod inwestycję zlokalizowany jest bezpośrednio na obszarze
rewitalizacji, przy ul. Powstańców Śląskich 23.

•

Centrum sportowo-rekreacyjne przy OKiR - teren mający zapewnić kompleksową ofertę
sportowo-rekreacyjną nie posiada zaplecza lekkoatletycznego, umożliwiającego realizację
zajęć wychowania fizycznego dla uczniów szkół podstawowych oraz mieszkańców z obszaru
rewitalizacji. Brak odpowiedniego zaplecza ogranicza jakość i powszechność rozwoju kultury
fizycznej w Grodkowie. Centrum sportowo-rekreacyjne położone jest w bezpośrednim
sąsiedztwie obszaru rewitalizacji, przy zbiegu ulic Sportowej i należącej do obszaru rewitalizacji
ul. Kasztanowej. Tworzy wraz z przyległymi do niego terenami zieleni naturalny kompleks
wypoczynkowo-rekreacyjny dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. W tym miejscu Gmina
planuje dodatkowo utworzyć Otwartą Strefę Aktywności.

1

Źródło: ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM RAPORT WOJEWÓDZKI ZA ROK
2019, GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu
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Rysunek 3. Potrzeby modernizacyjne w odniesieniu do wymiaru sportu i rekreacji na obszarze rewitalizacji i w jego
sąsiedztwie

Źródło: Urząd Miejski w Grodkowie

Łącznie na obszarze rewitalizacji lub w jego sąsiedztwie funkcjonalnym (1 km od granic obszaru)
zlokalizowanych jest 5 obiektów sportowych, do których należą:
1. Centrum sportowo-rekreacyjne: stadion miejski, boisko treningowe, basen zewnętrzny
(ul. Sportowa, zlokalizowane bezpośrednio przy obszarze rewitalizacji),
2. Obiekt przy PSP nr 1 (ul. Powstańców Śląskich 23, bezpośrednio na obszarze rewitalizacji),
3. Hala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym (ul. Sienkiewicza 29, około 500 m od granic
obszaru rewitalizacji,
4. Hala sportowa przy ul. Klubowej 9 (około 150 m od granic obszaru rewitalizacji),
5. Orlik 2012 przy PSP nr 3 (ul. Morcinka, około 500 m od granic obszaru rewitalizacji).
Łącznie spośród tych 5 obiektów 2 wymagają podjęcia działań modernizacyjnych. Szczególnie ważna
jest kwestia rozbudowy centrum sportowo-rekreacyjnego przy OKiR, który jest jedyną alternatywą do
rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców związaną z uprawianiem lekkiej atletyki. Należy podkreślić,
iż teren przy OKiR tworzy zwartą strukturę funkcjonalną z najbliższym otoczeniem. Sąsiaduje
bezpośrednio z obszarem rewitalizacji i jest łatwo dostępny dla mieszkańców, w tym osób w wieku
senioralnym, jak też dzieci i młodzieży. W tej przestrzeni, w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowany
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jest obiekt Domu Kultury. W tym miejscu Gmina planuje dodatkowo utworzyć Otwartą Strefę
Aktywności.
Podobnie do sfery przestrzenno-funkcjonalnej należy ocenić aktualność problemów w sferze
technicznej. Zakres ujętych w programie projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, który odnosi się
do kwestii poprawy stanu technicznego obiektów mieszkalnych był umiarkowany. Należy oczekiwać, iż
rezultaty te widoczne będą pełniej w perspektywie najbliższych lat, co związane będzie m. in.
z inwestycjami wspólnot mieszkaniowych. Stąd należy ocenić, iż problem złego stanu technicznego
obiektów mieszkalnych jest aktualny.
Analiza powyższych danych oraz pozyskanych informacji pozwoliła ocenić aktualność występujących
na obszarze rewitalizacji problemów.








Aktualne są wybrane problemy społeczne, z których coraz większe znaczenie mają te będące
pochodną zjawisk starzejącego się społeczeństwa (niepełnosprawność, długotrwała choroba).
Te zjawiska mogą w przyszłości wpłynąć na sytuację materialną rodzin (zależność i konieczność
opieki, kosztem rezygnacji z pracy).
Wyraźnie poprawiała się sytuacja mieszkańców w zakresie problemów takich jak bezrobocie,
ubóstwo, jak też bezpieczeństwo publiczne. Wpływ na to miała sytuacja gospodarcza kraju i
regionu.
Wciąż aktualne są problemy odnoszące się do sfery przestrzenno-funkcjonalnej. Warto też
zauważyć, iż w związku z rosnącą liczbą osób w wieku senioralnym rosnąć będą potrzeby tej
grupy osób. Analiza potrzeb modernizacyjnych infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
zlokalizowanej na obszarze rewitalizacji lub w jej sąsiedztwie wskazała na istniejące deficyty.
Na obszarze rewitalizacji nie rozwiązano do tej pory w sposób kompleksowy problemów
odnoszących się do sfery technicznej. Nadal na obszarze rewitalizacji występują obiekty
mieszkalne w złym stanie technicznym. Wpływa to również na kwestie jakości powietrza
atmosferycznego.

Tabela 8. Aktualność problemów występujących na obszarze rewitalizacji w Grodkowie

Sfera

Społeczna

Gospodarcza
Środowiskowa
Przestrzennofunkcjonalna
Techniczna

Problemy występujące na obszarze rewitalizacji
Starzenie się społeczeństwa
Bezradność
Długotrwała lub ciężka choroba
Niepełnosprawność
Ubóstwo
Przestępczość
Niska aktywność społeczna
Bezrobocie.
Zły stan powietrza atmosferycznego, powodowany głównie przez niską
emisję.
Niska dostępność do przestrzeni rekreacji, wypoczynku i spędzania
czasu wolnego.
Niska estetyka oraz niski poziom zagospodarowania przestrzeni
publicznych i terenów prywatnych.
Zły stan techniczny obiektów mieszkalnych
Zły stan techniczny obiektów zabytkowych

Źródło: opracowanie własne
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Ocena
aktualności
problemów
Aktualny
Aktualny
Aktualny
Aktualny
Poprawa
Poprawa
Aktualny
Poprawa
Aktualny
Aktualny
Aktualny
Aktualny
Poprawa

6. Ocena innych elementów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Grodków wymagających aktualizacji
Analiza treści ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Grodków, odnoszących się do
systemu monitoringu, wskazała na konieczność aktualizacji założeń tego systemu. W trakcie wdrażania
założeń Programu rewitalizacji zauważono, że cześć zapisów jest nieadekwatna do treści
przenoszonych przez projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, część danych wskaźnikowych jest
trudna do pozyskania z rozproszonych systemów i źródeł danych. W celu poprawy jakości prowadzenia
bieżącego monitoringu postępów realizacji Programu rewitalizacji, a także późniejszej ewaluacji
końcowej zaproponowano aktualizację wskaźników monitoringu.
Po pierwsze w odniesieniu do rezultatów rewitalizacji proponuje się wykorzystać dane analogiczne, do
tych, które posłużyły przy delimitacji obszarów zdegradowanych i faktycznie opisują problemy obszaru
rewitalizacji. Wskaźniki te przedstawiono w poprzednim rozdziale.
Po drugie, mając na względzie aktualizację treści projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
proponuje się aktualizację przypisanych do nich wskaźników produktu.
Tabela 9. Zakres proponowanych zmian w odniesieniu do wskaźników produktu projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Lp.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

1.

Tytuł projektu

Proponowana treść
Podstawowe projekty rewitalizacyjne
Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie – adaptacja
Bez zmian
pomieszczeń na cele kulturalno-oświatowospołeczne
Rewitalizacja Domu Kultury wraz z otoczeniem
Bez zmian
Modernizacja kina „Klaps” wraz z wyposażeniem
Bez zmian
- ilość zorganizowanych spotkań/programów
profilaktycznych [szt.],
Przeciwdziałanie problemowi alkoholizmu
- ilość szkoleń [szt.],
i narkomanii
- liczba udzielonych porad [szt.],
- liczba osób korzystających z pomocy [szt.]
Zwiększenie udziału mieszkańców terenu
- ilość zorganizowanych imprez masowych
rewitalizacji w życiu społeczno - kulturalnym
(festiwali, pikników itp.) [szt.],
gminy oraz wzrost ich aktywności fizycznej
- ilość zorganizowanych spotkań [szt.]
- powierzchnia zrewitalizowanych terenów [ha]
Rewitalizacja/adaptacja przestrzeni w celu
- powierzchnia wyremontowanych parkingów
przywrócenia funkcji użytkowych
[ha
Aktywizacja gospodarcza obszaru
Projekt nie będzie realizowany
- ilość zorganizowanych spotkań [szt.],
Przeciwdziałanie wykluczeniu grup społecznych
- ilość zorganizowanych wyjazdów [szt.],
najbardziej na to narażonych głównie. osób
- ilość placówek wsparcia dziennego [szt.],
ubogich, starszych, niepełnosprawnych
- ilość rodzin objętych pomocą [szt.].
Przeciwdziałanie problemowi alkoholizmu
Projekt został scalony z projektem nr 4.
i narkomanii
1Zwiększenie udziału mieszkańców terenu
Projekt został scalony z projektem nr 5.
rewitalizacji w życiu społeczno - kulturalnym
gminy oraz wzrost ich aktywności fizycznej
Przeciwdziałanie problemom dzieci i młodzieży z
- ilość zrealizowanych programów [szt.],
obszaru rewitalizacji
- ilość zorganizowanych zajęć [szt.].
Pozostałe projekty rewitalizacyjne
Zagospodarowanie gminnych terenów wokół
- powierzchnia zrewitalizowanych terenów
budynków wielorodzinnych i terenów zielonych
[ha].
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Lp.

Tytuł projektu

2.

Rewitalizacja/adaptacja przestrzeni w celu
przywrócenia funkcji użytkowych

3.

Zwalczanie i przeciwdziałanie problemom
bezrobocia

4.

Poprawa warunków i jakości edukacji

Proponowana treść
- powierzchnia zrewitalizowanych terenów [ha]
- powierzchnia wyremontowanych parkingów
[ha],
- długość wyremontowanych chodników [mb],
- liczba wybudowanych placów zabaw [szt],
- powierzchnia terenów zielonych [ha]
Projekt nie będzie realizowany.
- ilość dofinansowanych posiłków [szt.],
- liczba nauczycieli objęta wsparciem [os].

Źródło: opracowanie własne
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