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1. WYKAZ POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W OPRACOWANIU

Na potrzeby projektowania interwencji wspierających rewitalizację zdefiniowano następujące
zagadnienia:
1) Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia
obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub
środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej
gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz
zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie
specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów
(w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy
(m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy
publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością.
2) Stan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych
(w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału
społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym),
współwystępujących z negatywnymi zjawiskami, w co najmniej jednej z następujących sfer:
a.
b.

c.

d.

gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej
kondycji lokalnych przedsiębiorstw),
środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska,
obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi lub stanu
środowiska),
przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia
w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich
niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji
obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów
publicznych),
technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania
rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych,
w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).

3) Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. W przypadku
Gminy Czudec dotyczy to obszarów wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na
podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem
stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.
4) Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego,
cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne
znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może
być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz
nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez
więcej niż 30% mieszkańców gminy.
5) Konsultacje społeczne - Konsultacje społeczne to proces dialogu pomiędzy przedstawicielami
władz (każdego szczebla - od lokalnych po centralne) a mieszkańcami, mający na celu zebranie
głosów mieszkańców i w oparciu o nie podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach
publicznych. W ramach konsultacji przedstawiciele władz mogą przedstawiać obywatelom swoje
plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych
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przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie i pracę obywateli, wysłuchiwać ich opinii na ten
temat oraz informować o ostatecznych decyzjach, które zostaną podjęte.
5) Program rewitalizacji
a. inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn.zm.),
wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej,
technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu
kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie
planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji (np.
lokalne programy rewitalizacji, miejskie programy rewitalizacji);
6) Projekt rewitalizacyjny - projekt w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
wynikający z programu rewitalizacji, tj. zaplanowany w programie rewitalizacji i ukierunkowany
na osiągnięcie jego celów albo logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji,
zgłoszony do objęcia albo objęty współfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych
albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego. Wynikanie projektu
rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza zatem, albo wskazanie (wymienienie) go
wprost w programie rewitalizacji, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych,
uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.



EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,



EFS – Europejski Fundusz Społeczny,



FS – Fundusz Spójności,



ROF – Rzeszowski Obszar Funkcjonalny,



ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,



RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,



RPO WP 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020,



SWOT – strengths (silne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse),
threats (zagrożenia),









MŚP – sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
PPP – Partnerstwo Publiczno – Prywatne,
IZ RPO – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym,
NMF – Norweski Mechanizm Finansowy,
MF EOG – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
MKiDN – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
COSME - Europe’s programme for small and medium-sized enterprises ( program na rzecz
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na lata
2014–2020),
LPR – Lokalny Program Rewitalizacji,
SPV – Special Purpose Vehicle („wehikuł transakcyjny”),
ZEAS – Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
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2. WPROWADZENIE
2.1 Cel i podstawa wykonania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czudec
Celem przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czudec na lata 2017-2023
jest precyzyjna identyfikacja potrzeb w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych w sferze
społecznej, gospodarczej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz środowiskowej w celu
rozwiązania problemów i negatywnych zjawisk, jakie występują na obszarze rewitalizacji.
Opracowany Lokalny Program Rewitalizacji, zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju, zmierza do
wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz do ich zrównoważonego rozwoju.
Został on przygotowany w oparciu o partycypację społeczną na każdym etapie jego przygotowania,
począwszy od ankietyzacji mieszkańców na etapie przeprowadzania analizy obecnej sytuacji gminy,
możliwości składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, aż po oddanie projektu Programu
do konsultacji interesariuszy.
Podczas prowadzonych prac dołożono wszelkich starań, aby niniejszy Program zawierał najbardziej
aktualne dane statystyczne z podziałem na sołectwa Gminy Czudec oraz był spójny z dokumentami
planistycznymi gminy.
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2.2 Struktura dokumentu i metodyka jego opracowania

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
ETAPY OPRACOWANIA
OCENA STANU
AKTUALNEGO GMINY

DIAGNOZA GMINY

Analiza
dokumentów
strategicznych
gminy

Partycypacja społeczna

POGŁĘBIONA ANALIZA
OBSZARU
ZDEGRADOWANEGO

Analiza SWOT
Koncepcja wyprowadzenia
obszaru z kryzysu

Wybór przedsięwzięć
rewitalizacyjnych

Planowane
przedsięwzięcia
gminy
i innych jednostek

Cele strategiczne i szczegółowe

Przepisy prawne

Harmonogram realizacji działań
System wdrażania – zakresy zadań
Zasady monitorowania wskaźniki,
i odpowiedzialnośc
i, zasady
ewaluacji oraz aktualizacji
współpracy
Projekt LPR
Prognoza
oddziaływania na środowisko
Konsultacje społeczne
Opiniowanie przez RDOŚ
Uchwała Rady Gminy

LOKALNY PROGRAM
REWITALIZACJI

Weryfikacja LPR
IZ RPO 2014-2020

Rysunek 1. Schemat postępowania w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacyjnego (źródło:
opracowanie własne).
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3. ZGODNOŚĆ DOKUMENTU

Strategia Rozwoju Gminy Czudec na lata 2016-2026
Niniejsza Strategia postawiła przed sobą cele charakteryzujące każdy z czterech obszarów
strategicznych: Infrastruktura techniczna, rozwój gospodarczy, turystyka i kultura, infrastruktura
społeczna.
Obszar I: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Cele:
1. Rozbudowa i poprawa infrastruktury gminnej
2. Inwestycja w ochronę środowiska
3. Zmodernizowanie infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym
Obszar II: ROZWÓJ GOSPODARCZY
Cele:
1. Stworzenie atrakcyjniejszych warunków do inwestowania i rozwoju przedsiębiorczości
gminy oraz jej promocja.
2. Zwiększenie efektywności, innowacyjności i specjalizacji produkcji rolnej.
3. Gmina funkcjonalna przestrzennie.
Obszar III: TURYSTYKA I KULTURA
Cele:

1. Promocja walorów przyrodniczo- krajobrazowych i turystycznych gminy.
2. Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych.
3. Rozwój infrastruktury turystycznej.
4. Ochrona i kultywowanie dorobku dziedzictwa kulturowego gminy.

Obszar IV: INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Cele:
1. Poprawa jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców.
2. Rozwój infrastruktury oświatowej i sportowo-rekreacyjnej oraz propagowanie zdrowego
stylu życia.
3. Pomoc społeczna i wspieranie działań mających na celu minimalizację bezrobocia.
4. Rozwój budownictwa mieszkaniowego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czudec na lata 2014-2020 jest zgodny ze Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie podstawowych celów
rozwoju gminy.
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czudec na lata 2013-2020
Strategia deklaruje na poziomie misji przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej
osób korzystających z form zabezpieczenia społecznego. Równocześnie chcemy zapewnić
mieszkańcom optymalną jakość życia, rozwijać nowe usługi i formy oparcia społecznego
realizowane przez podmioty publiczne i niepubliczne, grupy samopomocy, wysokokwalifikowaną
kadrę i wolontariat.
Misja realizowana jest przez następujące cele, do których bezpośrednio nawiązuje LPR:
1. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin dotkniętych problemem ubóstwa
Cel operacyjny 1. Podjęcie działań łagodzących skutki ubóstwa.
Cel operacyjny 2. Zapobieganie zjawisku ubóstwa.
2. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz pomoc na rzecz osób bezrobotnych
Cel operacyjny 1. System wsparcia na rzecz osób bezrobotnych.
Cel operacyjny 2. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom pozostawania bez pracy.
3. Wsparcie rodziny w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczych, szczególnie w rodzinach
dysfunkcyjnych: wielodzietnych i niepełnych, wymagających pomocy w rozwiązywaniu trudności
rzutujących na rozwój dzieci i młodzieży.
Cel operacyjny 1 Wsparcie dziecka i rodziny, w tym dysfunkcyjnej.
4. Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych i długotrwale
chorych zapewniającego im właściwą opiekę.
Cel operacyjny 1. Poprawa warunków materialno-bytowych osób niepełnosprawnych i długotrwale
chorych oraz ich rodzin.
Cel operacyjny 2.Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz długotrwale chorych w
środowisku lokalnym.
5. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie i
narkomanii.
Cel operacyjny 1. Organizowanie wsparcia na rzecz osób i rodzin z problemem alkoholowym oraz
przemocy w rodzinie.
6. Stworzenie sprawnego systemu pomocy na rzecz dzieci i rodzin dotkniętych sieroctwem,
zarówno naturalnym jak i społecznym.
Cel operacyjny 1. System wsparcia na rzecz dzieci i rodzin dotkniętych problemem sieroctwa.
7. Zwiększenie aktywności życiowej ludzi starszych poprzez pomoc w łagodzeniu trudności
wynikających z wieku i stworzenie możliwości uczestnictwa w życiu społecznym.
Cel operacyjny 1. Poprawa jakości życia ludzi starszych. Wspieranie aktywności tych osób i ich
rodzin
Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Czudec na lata 2013-2020 skupia się w
swej istocie na rewitalizacji społecznej, skupiając się na potrzebach mieszkańców oraz wskazując
te obszary interwencji, które w procesie rewitalizacji powinny mieć charakter pierwszoplanowy.
Przedmiotowy dokument stanowił ważne wytyczne przy opracowywaniu LPR.
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4. RAMY FINANSOWE
4.1 Indykatywne ramy finansowe Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Czudec na lata 2017-2023
Realizacja przedsięwzięć, uwzględnionych w lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy
Czudec na lata 2017 – 2023 uzależniona jest przede wszystkim od możliwości finansowych gminy
oraz stopnia efektywności pozyskiwania środków na realizację poszczególnych projektów.
W rozdziale 6 zostały szczegółowo przedstawione zadania podstawowe planowane do realizacji na
obszarze rewitalizacji Gminy Czudec. Zaplanowane zostały wydatki dla poszczególnych zadań wraz
ze wskazaniem źródeł finansowania oraz podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych
przedsięwzięć. Łącznie na obszarze Gminy Czudec planuje się wykonać przedsięwzięcia na kwotę
52 050 000, 00 PLN.
W ramach poszczególnych obszarów rewitalizacji wydatki kształtują się na poziomie
przedstawionym w poniższych tabelach. Dla zadań inwestycyjnych, oprócz poszczególnych celów
do realizacji w miejscowościach, uwzględniono działania w miejscowości Czudec, które będą mieć
istotny i potrzebny wpływ na poprawę jakości obszarów zdegradowanych na obszarze całej gminy.

Tabela 1. Zadania inwestycyjne
Obszar rewitalizowany

Wartość projektów

Gmina Czudec

11 000 000, 00 PLN

Pstrągowa

25 500 000, 00 PLN

Zaborów

4 400 000, 00 PLN

Przedmieście Czudeckie

9 400 000, 00 PLN

Nowa Wieś

250 000,00 PLN

Razem

50 550 000, 00 PLN

Tabela 2. Zadania społeczne
Obszar rewitalizowany

Wartość projektów

Gmina Czudec

1 500 000, 00 PLN

4.2 Potencjalne źródła finansowania
Zakłada się, że około 10% wszystkich środków przyznanych z EFRR, EFS i FS, czyli ok. 50 mld PLN,
będzie przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć objętych szeroko rozumianą rewitalizacją
przestrzeni regionalnych w wymiarze całego kraju. Ponadto przyjmuje się, iż w ramach dźwigni
finansowej środki UE wsparte będą krajowymi środkami publicznymi oraz środkami prywatnymi w
ramach projektów realizowanych w formule PPP.
Dla interesariuszy uczestniczących w realizacji projektów rewitalizacyjnych będą dostępne także
inne środki publiczne krajowe i europejskie, przy założeniu realizacji wielowymiarowych modeli
finansowych, uwzględniających nie tylko różne źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć,
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ale także różne modele finansowe. Mówimy tu o wykorzystaniu zarówno PPP, jak i finansowania
hybrydowego, cross-financingu, czy crowdfundingu.
Istotną zaletą Gminy Czudec jest fakt, że należy do Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jest
to stowarzyszenie pełniące funkcje Instytucji Pośredniczącej dla realizacji działań związanych ze
Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Strategia ZIT definiuje szczegółowy plan
strategiczny i operacyjny, mający przyczynić się do rozwoju gospodarczego ROF, jego integracji i
poprawy jakości życia społeczności lokalnej. ROF jest obszarem kluczowym z punktu widzenia
rozwoju całego województwa podkarpackiego. ZIT skupia się wokół trzech obszarów:
- Obszar 1 – Wzrost konkurencyjności gospodarki dzięki tworzeniu warunków dla rozwoju
innowacyjnych przedsiębiorstw oraz promocja zatrudnienia,
- Obszar 2 – Podnoszenie jakości życia w ROF poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych
usług publicznych oraz rewitalizację przestrzeni publicznej,
- Obszar 3 – Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywności energetycznej
Stworzenie ROF przedstawia aspiracje obszaru, jego plany w zakresie integracji, zwrócenie uwagi
nie tylko na poprawę infrastruktury, ale również na społeczność lokalną. Obszary funkcjonalne
pełnią również funkcje symboliczne, związane z budowaniem wspólnej tożsamości, wzmacnianiem
lokalnej kultury i edukacją regionalną. Zbudowanie wysokiej jakości kapitału społecznego stanowić
może istotną przewagę konkurencyjną miast, regionów czy kraju.
Za pomocą ZIT można realizować zintegrowane projekty, łączące działania finansowe
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

z

Podstawowym źródłem finansowania projektów (zarówno infrastrukturalnych, jak i społecznych)
przewidzianych do realizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Czudec będzie Regionalny
Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. Za pośrednictwem
tego programu kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wspierane będą przede wszystkim w
ramach działania 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Głównym celem tego działania
jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych. W ramach powyższego
działania wspierane będą projekty ukierunkowane na ograniczenie istotnych problemów
społecznych zidentyfikowanych w Lokalnych (Gminnych) Programach Rewitalizacji.
Główne instrumenty finansowe dostępne dla projektów planowanych do rewitalizacji Gminy Czudec
przedstawia Rysunek 2.
Ponadto ramy finansowe przygotowane dla poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
pozycjonują następujące fundusze:









RPO WP 2014-2020; Oś priorytetowa 6, działanie 6.3,
Budżet Gminy Czudec,
Programy MKiDN,
NMF,
MF EOG 2015-2020,
Fundusz Wyszehradzki,
Fundacje krajowe i zagraniczne,
Inwestor prywatny

9|Strona

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY CZUDEC
NA LATA

GWARANCJE
BANKOWE

FUNDUSZE
STRUKTURALNE
UE 2014 - 2020

KREDYTY
POŻYCZKI

2017 - 2023

INSTRUMENTY FINANSOWE
OBSZARU METROPOLITARNEGO

INSTRUMENTY FINANSOWE
OBSZARU REWITALIZACJI

INSTRUMENTY FINANSOWE
SUBREGIONÓW

SPÓŁKI
CELOWE:
KOMUNALNE
I SPV

MECHANIZMY
FINANSOWE
UE i EOG

LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA
FINANSOWANIE
KRZYŻOWE

FINANSOWANIE
HYBRYDOWE
FINANSOWANIE
SPOŁECZNOŚCIOWE
CF/CROWDFUNDING

GŁÓWNE
INSTRUMENTY
FINANSOWE

INSTRUMENTY
FINANSOWE
BGK

INSTRUMENTY
FINANSOWE
NFOŚ i GW

KONCESJE

FUNDUSZE
DOSTĘPNE
BEZPOŚREDNIO
Z BRUKSELI

Partnerstwo
Publiczno
Prywatne PPP
EMISJA
OBLIGACJI
KOMUNALNYCH

KRAJOWE
ŚRODKI
PUBLICZNE
FUNDACJE
KRAJOWE I
ZAGRANICZNE

PROGRAMY
BILATERALNE

NORWESKI
MECHANIZM
FINANSOWY
SZWAJCARSKI
MECHANIZM
FINANSOWY
PROGRAMY WSPÓLNOTOWE UE

PROGRAM JUNCKERA

INSTRUMENTY EBI

PROGRAM COSME

Rysunek 2. Główne instrumenty finansowe (źródło: opracowanie własne).
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4.3 Powiązanie zadań podstawowych z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy
Czudec na lata 2017-2021.
Z Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czudec na lata 2017-2021, stanowiącej załącznik do
Uchwały Nr XX/190/2016 Rady Gminy Czudec z dnia 15 grudnia 2016 r. wynika, iż dochody ogółem
w latach przewidzianych Prognozą Finansową wynosić będą:

Tabela 3. Dochody i wydatki ogółem.
Wyszczególnienie

Dochody ogółem [PLN]

2017

42 345 463, 00

Wydatki ogółem
[PLN]
40 154 763, 00

2018

43 200 000, 00

40 884 300, 00

2019

44 500 000, 00

42 184 300, 00

2020

45 900 000, 00

43 584 300, 00

2021

47 300 000, 00

44 984 300, 00

Źródło: WPF Gminy Czudec na lata 2017-2021

Wszystkie zadania podstawowe muszą być wpisane do WPF i być z nią powiązane w latach ich
realizacji i rozliczenia. Nie dotyczy to zadań, które mają charakter nie inwestycyjny, czyli związane
są z tematyką społeczną.

11 | S t r o n a

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY CZUDEC
NA LATA

2017 - 2023

5. DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH

5.1 Metodologia wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy
Czudec dokonano analizy pozyskanych wskaźników, które pozostają w zgodzie z Wytycznymi w
zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-20201 Ministra Rozwoju z dnia 2
sierpnia 2016 r. oraz Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2016 r., w tym zakresie.
W celu przeprowadzenia analizy wykorzystano podział gminy na miejscowości, jako naturalny i
łatwo identyfikowalny dla mieszkańców i innych interesariuszy.
Gminę Czudec podzielono na 7 obszarów:
Obszar I – BABICA,
Obszar II – CZUDEC,
Obszar III – NOWA WIEŚ,
Obszar IV – PRZEDMIEŚCIE CZUDECKIE,
Obszar V – PSTRĄGOWA,
Obszar VI – WYŻNE,
Obszar VII – ZABORÓW.
Kwantyfikowalne i weryfikowalne dane pozwalające zdiagnozować obszary problemowe na terenie
gminy pozyskano z zasobów Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Gminy Czudec, Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czudcu i innych dostępnych źródeł.
Zgodnie z horyzontalną polityką partycypacji społecznej, jako uzupełnienie badań ilościowych
posłużono się również wynikami badań społecznych przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy
Czudec jak również wśród młodzieży gimnazjalnej.
Badania prowadzone były w formie wywiadów kwestionariuszowych na reprezentatywnej
przedmiotowo próbie mieszkańców oraz interesariuszy w placówkach oświatowych oraz w formie
ankiety internetowej do samodzielnego wypełnienia, która została zamieszczona na stronie
internetowej gminy.
W ankiecie znalazły się pytania dotyczące różnych aspektów życia mieszkańców, bezpieczeństwa,
aktywności społecznej jak również potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz ocenie sytuacji
społeczno-gospodarczej i przestrzennej gminy Czudec.
Respondenci byli również proszeni o wskazanie lokalizacji obszaru, na którym powinny być
prowadzone działania rewitalizacyjne.
Podczas przygotowywania diagnozy sytuacji: czynników i zjawisk kryzysowych występujących na
terenie gminy Czudec dokonano analizy obszarów kwalifikujących się do objęcia lokalnym
programem rewitalizacji.

1

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra Rozwoju z dnia
2 sierpnia 2016 r. MR/H 2014-2020/20(2)08/2016
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Identyfikacja obszarów problemowych została oparta o weryfikowalne kryteria, które w dłuższej
perspektywie pozwolą na monitorowanie procesu rewitalizacji.
Uzyskanie danych ilościowych i jakościowych pozwoliło na wyodrębnienie obszarów
charakteryzujących się koncentracją problemów, które występują na terenie gminy Czudec.
Analiza zjawisk kryzysowych obejmująca obszar gminy została przeprowadzona w czterech
aspektach: społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym oraz technicznym.
Do podstawowych kryteriów uznania obszaru za zdegradowany należały m.in.:
 problemy społeczne związane z odsetkiem ludności korzystającej z pomocy społecznej ze
względu
na:
ubóstwo,
bezradność
w
sprawach
opiekuńczo-wychowawczych,
niepełnosprawność, alkoholizm, etc.,
 problemy demograficzne,
 niska aktywność społeczna mieszkańców,
 niska aktywność gospodarcza mieszkańców,
 niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną,
 brak dostępu do podstawowych usług,
 występująca zdegradowana tkanka budynków użyteczności publicznej.
Wystąpienie powyższych zjawisk, w różnych konfiguracjach, w tym wszystkich równocześnie,
świadczy o kryzysowej sytuacji danego obszaru.
Wyniki analizy pozwalają określić zarówno dynamikę zjawisk kryzysowych, jak również
zidentyfikować osiedla i sołectwa – tzw. zdegradowane obszary, w których następuje największa
koncentracja problemów.

5.2 Analiza obecnej sytuacji Gminy Czudec
1. Położenie i podział administracyjny.
Gmina Czudec jest gminą wiejską, należącą do województwa podkarpackiego, powiatu
strzyżowskiego. Gmina znajduje się w odległości około 20 km od Rzeszowa. Od południa graniczy z
Gminą Strzyżów i Niebylec, od północnego wschodu z gminą Lubenia, od północy z Gminą
Boguchwała i Iwierzyce, od zachodu z gminą Wielopole Skrzyńskie.
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Mapa 1. Gmina Czudec z podziałem na sołectwa

Źródło: Urząd Gminy Czudec

Mapa 2. Położenie gminy Czudec na mapie Polski

Źródło: www.regioset.pl
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Mapa 3. Gmina Czudec na tle powiatu strzyżowskiego i województwa podkarpackiego

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Czudec na lata 2016 – 2026

Administracyjnie podzielona jest na 8 sołectw:









Babica,
Czudec,
Nowa Wieś,
Przedmieście Czudeckie,
Pstrągowa,
Pstrągowa Wola,
Wyżne,
Zaborów.

Sołectwa Pstrągowa oraz Pstrągowa Wola znajdują się w obrębie jednej miejscowości Pstrągowa.
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Tabela 4. Powierzchnia Gminy Czudec wg jednostek referencyjnych
Lp.

Wyszczególnienie

Powierzchnia
ewidencyjna w ha

Udział % w
powierzchni gminy

1.

Babica

867

10,24

2.

Czudec

561

6,63

3.

Nowa Wieś

1007

11,9

4.

Przedmieście Czudeckie

1395

16,48

5.

Pstrągowa

2949

34,84

6.

Wyżne

1035

12,23

7.

Zaborów

650

7,68

8464

100

Ogółem
Źródło: Urząd Gminy Czudec

Gmina Czudec, obejmująca obszar 8464 ha stanowi około 16,8% powierzchni powiatu
strzyżowskiego. Największym sołectwem Gminy Czudec jest Pstrągowa (28,93% powierzchni),
natomiast najmniejszym jest Czudec (6,63 %).

Tabela 5. Struktura użytkowania gruntów w latach 2015-2016
Gmina Czudec
Lp.

Wyszczególnienie gruntów

Powierzchnia
ewidencyjna w ha

Udział % w całości
powierzchni

1

Użytki rolne

5627

66,48

2

Grunty leśne, zadrzewione, zakrzewione

2393

28,27

3

Grunty pod wodami

74

0,87

4

Grunty zabudowane i zurbanizowane

348

4,11

5

a. tereny mieszkaniowe

20

0,24

6

b. tereny przemysłowe

8

0,09

7

c. inne tereny zabudowane

24

0,28

8

d. zurbanizowane tereny niezabudowane

4

0,05

9

e. tereny rekreacyjne

16

0,19

10

f. drogi

239

2,82

11

g. tereny kolejowe

37

0,44

12

h. pozostałe

0

0,00

22

0,26

13
Inne
Źródło: Urząd Gminy Czudec

Przewyższającą cześć powierzchni gminy stanowią grunty rolne – 66,48%, a kolejno 28,27%
powierzchni to grunty leśne. Pozostałe 5,25% to grunty zabudowane i zurbanizowane oraz grunty
pod wodami (z wyszczególnieniem w powyższej tabeli).
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2. Walory historyczno-kulturowe
Na terenie gminy znajduje się wiele zabytków wartych uwagi i odwiedzenia. Jednym z największych
skarbów architektonicznych w gminie jest wybudowany w stylu barokowym w XVIII w. Kościół
parafialny pw. Świętej Trójcy. Wewnątrz kościoła na szczególna uwagę zasługują bogato zdobione
ołtarze boczne z XIII w. i XIX w. ołtarz główny z cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej.

Rysunek 3. Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy w Czudcu (źródło: Urząd Gminy Czudec).
Dla zwiedzających udostępniono także Podziemia Kościelne – katakumby (zwane „małym
Wawelem”.

Rysunek 4. Podziemia Kościelne – Kościół pw. Świętej Trójcy w Czudcu (źródło: Urząd Gminy
Czudec).
Kościółek Św. Marcina w Czudcu wzniesiony został na wzgórzu, na miejscu byłego kościoła
parafialnego pod tym samym wezwaniem. Pierwotnie drewniany (z 1326 r.) usytuowany na
przeciwnym wzgórzu niż zamek, przetrwał najazd Tatarów m.in. w 1240 i 1624 roku.
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Rysunek 5. Kościółek Św. Marcina w Czudcu (źródło: Urząd Gminy Czudec).
Zespół dworsko-parkowy w Czudcu to najbardziej okazały zespół dworsko-parkowy w gminie.
Obiekt wybudowano w I połowie XIX wieku, jako dwór parkowy, klasycystyczny. W skład zespołu
wchodzą m.in: dwór (XVIII w.), lamus tzw. skarbiec (ok. poł. XVI w.), rządcówka (XVIII w.), dwie
bramy wjazdowe (I poł. XIX w.) oraz park krajobrazowy (XVIII w.). Obecnie na terenie zespołu
dworsko-parkowego znajduję się Zespół Szkół w Czudcu.

Rysunek 6. Zespół Dworsko-Parkowy w Czudcu (źródło: Urząd Gminy Czudec).
W rynku czudeckim zachowały się resztki małomiasteczkowej, drewnianej zabudowy z XIX wieku.
Domy w większości zwrócone szczytami do ulicy, niekiedy z podcieniami, stwarzają niepowtarzalne,
drewniane ciągi urbanistyczne.
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Rysunek 7. Rynek czudecki (źródło: Urząd Gminy Czudec).
Dwór Jarochowskich w Babicy został wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku. Obecnie znajduje się
w nim Dom Pomocy Społecznej.
Obiekty Domu Pomocy Społecznej otoczone pięknym rozległym parkiem ze starodrzewiem,
położone są w ciekawym krajobrazowo terenie. W sąsiedztwie przepływającego w pobliżu Wisłoka
tworzą niepowtarzalną kompozycję krajobrazową.

Rysunek 8. Budynki Dworskie z Parkiem w Babicy (źródło: Urząd Gminy Czudec).
Budynek dawnego młyna w Wyżnem pochodzi z ok. 1910 r. Od kilku lat młyn jest własnością
prywatną i poddawany jest gruntownej renowacji.
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Rysunek 9. Budynek dawnego Młyna w Wyżnem (źródło: Urząd Gminy Czudec).
Synagoga żydowska została zbudowana w 1795 roku prawdopodobnie na miejscu starszej świątyni.
Po wojnie budynek gruntownie przebudowano z przeznaczeniem na kino. Od 1970 roku w
synagodze funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna.

Rysunek 10. Synagoga żydowska w Czudcu (źródło: Urząd Gminy Czudec).
Zespół Parkowo Dworski w Nowej Wsi zbudowano w I połowie XIX w. jako dwór parkowy,
klasycystyczny. Przebudowano go w końcu w. XIX w okresie eklektyzmu. Starsza część
wybudowana z cegły i kamienia, nowsza wyłącznie z cegły. Pierwotnie był to obiekt parterowy na
planie prostokąta, przykryty dachem czterospadowym, z długą kalenicą północ - południe i
podcieniem od strony południowej. Wewnątrz dworu znajdowało się szesnaście izb mieszkalnych i
pięć innych pomieszczeń. Dwór w bardzo złym stanie technicznym został kupiony przez osobę
prywatną w 2000 r. Od tego czasu prowadzony jest pod nadzorem Konserwatora Zabytków
gruntowny remont obiektu. Budynek jest zlokalizowany w ciekawym parku, latem bogatym w
kolekcje kwiatów, krzewów i drzew.
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Rysunek 11. Zespół Parkowo Dworski w Nowej Wsi (źródło: Urząd Gminy Czudec).

Nieodzownym elementem kulturotwórczym Czudca są liczne kapliczki, krzyże i figury przydrożne.
Jedną z nich jest przydrożna figura z 1752 r. św. Jana Nepomucena, stojąca przy drodze na Górę
Zamkową.

Rysunek 12. Figura św. Jana Nepomucena (źródło: Urząd Gminy Czudec).
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3. Turystyka i rekreacja.
Obszar gminy Czudec charakteryzuje się znaczącymi walorami turystycznymi, co stanowi jedną z
szans rozwoju gminy. Wpływa na to malownicze położenie całego obrębu gminy, o górskim
ukształtowaniu terenu. Znajduje się tu bardzo dużo kompleksów leśnych, w których występuje
wiele gatunków roślin i zwierząt. Przez malowniczy teren gminy przebiega kilka szlaków pieszych i
rowerowych.
Ścieżki pieszo-rowerowe:








Czarny szlak: Czudec-Brzeżanka o długości 24 km,
Żółty szlak: Kołaczyce-Czudec-Dynów. Odcinek Kołaczyce-Czudec ma 54 km długości,
natomiast odcinek Czudec-Dynów liczy 43 km,
Trasa "Wycieczka po Babicy" łączy miejscowości: Babica-Dział-Czudec-ZamczyskoPołomnia-Babica. Długość tej trasy wynosi 20 km,
Dwukilometrowa Ścieżka edukacyjna na terenie rezerwatu w Pstrągowej, zilustrowana
tabliczkami, ścieżka przyrodnicza licznie odwiedzana przez dzieci i młodzież,
Ścieżka "Dębowa" (czerwona) rozpoczyna się w Babicy (zajazd „Galicja”) – dalej biegnie
przez Przedmieście Czudeckie - Czudec (kościółek Św. Marcina) - Wielki Las - Pstrągowa
Wola - Czudec (kościół i park). Długość trasy to 27 km.
Trasa "Bukowa" (żółta) o długości 17 km, rozpoczyna się od zajazdu „Galicja” w Babicy,
dalej biegnie przez Wyżne - Przedmieście Czudeckie - Bukowa Linia - Zaborów - Nowa Wieś
Czudecka - Czudec ("Straszny Dwór" - Kaczarnica - zamek - park).

Z uwagi na piękne krajobrazy i bliskie położenie od Rzeszowa w gminie prężnie rozwija się
turystyka, głównie turystyka tematyczna.





Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Siedlisko Janczar”, obejmuje m.in. nowoczesny
hotel dla 60 osób, stylową karczmę, sale konferencyjno-bankietowe, klub rozrywki dla
dzieci „Janczarek”, nowoczesną stadninę, place zabaw, boisko sportowe, latem zespół
otwartych basenów,
„Ranczo”
w
Pstrągowej,
umożliwia
zorganizowanie
różnego
rodzaju
imprez
okolicznościowych i integracyjnych. Dodatkową atrakcją dla dzieci jest mini ZOO,
Ośrodek Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej (OEN i PAS)
położony jest w malowniczej okolicy na Pogórzu Strzyżowsko-Dynowskim w odległości 18
km od Rzeszowa przy drodze prowadzącej do Krosna. Na trzyhektarowym ogrodzonym
obszarze usytuowane są: budynek gościnny wraz ze stołówką, budynek dydaktyczny z salą
gimnastyczną, boiska sportowe oraz strzeżony parking. Ośrodek przygotowany jest do
prowadzenia wszelkiego rodzaju szkoleń, kursów, konferencji, zjazdów, sympozjów,
konkursów, olimpiad itp.

Odwiedzając gminę Czudec warto zwrócić uwagę na ofertę proponowaną przez gospodarstwa
agroturystyczne m.in.:








Dom „Freniszówka” w Pstrągowej,
„Różany Dworek” w Pstrągowej,
„Pod Świerkami” w Pstrągowej,
Gospodarstwo agroturystyczne Antoniego Środonia w Pstrągowej,
Gospodarstwo agroturystyczne Urszuli Ciołkosz w Pstrągowej,
Dorota Cooper gospodarstwo agroturystyczne „THE SHIRE” w Pstrągowej,
Gospodarstwo agroturystyczne Stefania Fąfara w Pstrągowej.

Warto odwiedzić Zajazd Magyar w Wyżnem, oferujący węgierskie jadło i węgierską muzykę oraz
Zajazd Galicja w Babicy. Wśród dodatkowych atrakcji wymienić można:
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Winnicę „Maria Anna” w miejscowości Wyżne - gospodarze winnicy z powodzeniem
rozwijają tzw. enoturystykę, czyli turystykę winiarską, która opiera się na degustacji win w
połączeniu ze zwiedzaniem winnicy i prezentacją procesu produkcyjnego,
Spływy Wisłokiem – to oferta m.in. gospodarstwa agroturystycznego Kraskówka w Babicy
oraz Mobilna Wypożyczalnia Kajaków i Nart Biegowych, Bolesław Wilk w Wyżnem.

Mieszkańcy Gminy Czudec skorzystać mogą również z ogólnodostępnego pełnowymiarowego boiska
sportowego do gry w piłkę nożną, dwóch boisk do gry siatkowej i jednego kortu do gry w tenisa
ziemnego.
Na terenie gminy Czudec istnieją kluby sportowe zajmujące się różnorodnymi dziedzinami sportu,
umożliwiające mieszkańcom aktywność sportową:






LKS „Czarni” Czudec,
LKS „Diament” Pstrągowa – klub piłki nożnej
UKS „Diament” Pstrągowa - kick-boxing,
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" Czudec – siatkówka,
ProSport Czudec – siatkówka.

5.2.1 Sfera społeczna
Ukierunkowania na zjawiska i problemy w obszarze sfery życia społecznego mieszkańców obszarów
rewitalizowanych jest mocnym akcentem w polityce rewitalizacyjnej gmin. Rewitalizacja ma
bowiem na celu odnowienie społecznego potencjału dzielnic, ulic, osiedli, sąsiedztwa, dzięki czemu
miejscowa społeczność ma szanse na integrację w szerszym środowisku. Tym samym przedmiotem
rewitalizacji jest określona przestrzeń fizyczna ludności lokalnej oraz różne grupy interesariuszy,
mieszkające lub użytkujące dany obszar. To właśnie aspekt społeczny jest fundamentem
projektowania działań rewitalizacyjnych, dlatego problemy, z którymi borykają się mieszkańcy i ich
potrzeby, jakie wykazują w obszarze jakości życia, mają kluczowe znaczenie dla podejmowanych
decyzji rewitalizacyjnych.
Struktura demograficzna
Tabela 6. Ludność Gminy Czudec wg jednostek terytorialnych w 2016 roku

Lp.

Wyszczególnienie

Ludność
ogółem

1.

Babica

1246

10,5%

650

596

2.

Czudec

3022

25,5%

1471

1551

3.

Nowa Wieś

880

7%

422

458

4.

Przedmieście Czudeckie

1964

17%

973

991

5.

Pstrągowa

2256

19%

1117

1139

6.

Wyżne

1430

12%

703

727

7.

Zaborów

1069

9%

535

534

11867

100%

5871

5996

Ogółem

Udział %

Mężczyźni

Kobiety

Źródło: Urząd Gminy Czudec
Czudec jest najbardziej zaludnionym sołectwem, mieszka w nim 25,5% ludności gminy. Najsłabiej
zaludniona jest Nowa Wieś, w której mieszkańcy stanowią 7% ogółu.
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Tabela 7. Ludność w latach 2011-2016 wg sołectw
Sołectwo

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Babica

1209

1228

1230

1228

1221

1235

1246

Czudec

2967

2990

3019

3027

3016

3014

3022

Nowa Wieś

868

861

859

879

881

884

880

Przedmieście
Czudeckie

1917

1910

1901

1906

1942

1946

1964

Pstrągowa

2329

2307

2283

2247

2228

2242

2255

Wyżne

1409

1415

1412

1410

1427

1421

1430

Zaborów

1111

1099

1095

1078

1085

1092

1069

Razem

11 810

11 810

11 799

11 775

11 800

11834

11867

Źródło: Urząd Gminy Czudec
Liczba ludności w gminie w latach 2010-2016 utrzymuje się na podobnym poziomie. Od 2013 roku
obserwujemy niewielki wzrost liczby ludności.

Tabela 8. Ludność w podziale na ekonomiczne grupy wieku w latach 2011 – 2015

Wiek
przedprodukcyjny

Wiek produkcyjny

Wiek poprodukcyjny

2011

2012

2013

2014

2015

Mężczyźni

1167

1131

1180

1160

1147

Kobiety

1120

1107

1168

1170

1137

Ogółem

2287

2238

2348

2330

2284

Mężczyźni

3997

4011

4036

4057

4079

Kobiety

3438

3448

3493

3501

3515

Ogółem

7435

7459

7529

7558

7594

Mężczyźni

701

709

618

618

641

Kobiety

1387

1393

1280

1294

1315

Ogółem

2088

2102

1898

1912

1956

Źródło: Urząd Gminy Czudec
Liczba osób w wieku poprodukcyjnym stanowi niemal szóstą część społeczeństwa gminy. Pomimo
wzrostu liczby ludności w dwóch pozostałych grupach jest to duży odsetek, wskazujący na
starzejące się społeczeństwo.
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Tabela 9. Wskaźnik obciążenia demograficznego z podziałem na miejscowości
WSKAŹNIK OBCIĄŻENIA DEMOGRAFICZNEGO gminy CZUDEC
Stan na 31 grudnia 2016 rok
Lp.

Jednostka
terytorialna

1.

Babica

2.

Czudec

3.

Nowa Wieś

4.

Ludność
w wieku
produkcyjnym

Ludność
w wieku
przedproduk
cyjnym

Ludność
w wieku
poprodukcy
jnym

1246

848

190

208

47%

3022

1916

539

567

58%

880

544

198

138

62%

Przedmieście
Czudeckie

1964

1270

416

278

55%

5.

Pstrągowa

2256

1414

450

392

60%

6.

Wyżne

1430

944

253

233

51%

7.

Zaborów

1069

661

219

189

62%

11867

7597

2265

2005

56%

Ogółem

Liczba
ludności

WSKAŹNIK
OBCIĄŻENIA
DEMOGRAFICZNE
GO

Źródło: Urząd Gminy Czudec
Największy wskaźnik obciążenia demograficznego (relacja osób w wieku nieprodukcyjnym do
ludności w wieku produkcyjnym) ma sołectwo Nowa Wieś oraz Zaborów (62%), natomiast
najmniejszy ma sołectwo Babica (47%).
Edukacja
Tabela 10. Szkolnictwo w roku szkolnym 2016/2017 w Gminie Czudec
Publiczne prowadzone
przez Gminę CZUDEC

Ogółem
Typ placówki

Liczba
szkół

Liczba
uczniów

Liczba
szkół

Liczba
uczniów

Szkoły podstawowe (razem ze
specjalnymi)

7

712

7

712

Gimnazja (razem ze specjalnymi)

2

353

2

353

Licea ogólnokształcące i uzupełniające
licea ogólnokształcące

1*

bd

0

0

Licea profilowane

0

bd

0

0

Technika, technika uzupełniające

1*

bd

0

0
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Zasadnicze szkoły zawodowe
(razem ze specjalnymi)

2017 - 2023

bd

1*

0

0

Źródło: ZEAS
*) Na terenie Gminy Czudec działa Zespół Szkół (prowadzone przez powiat strzyżowski) w skład
którego wchodzą:
1) Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika o trzyletnim cyklu kształcenia,
2) Technikum kształcące w cyklu czteroletnim
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w cyklu dwu lub trzyletnim.
Tabela 11. Szkolnictwo z podziałem na sołectwa
Szkoły podstawowe
(razem ze

Gimnazja (razem ze

specjalnymi)
Babica

Czudec

Nowa Wieś

Przedmieście Czudeckie

Pstrągowa

Wyżne

Zaborów

Gmina Czudec ogółem

specjalnymi)

Liczba szkół

1

0

Liczba uczniów

66

0

Liczba szkół

1

1

Liczba uczniów

337

288

Liczba szkół

1

0

Liczba uczniów

79

0

Liczba szkół

0

0

Liczba uczniów

0

10

Liczba szkół

2

1

Liczba uczniów

124

65

Liczba szkół

1

0

Liczba uczniów

47

0

Liczba szkół

1

0

Liczba uczniów

59

0

Liczba szkół

7

2

Liczba uczniów

712

353

Źródło: Urząd Gminy Czudec
Łącznie na terenie Gminy Czudec działa 7 szkół podstawowych i 2 gimnazja, w których uczy się
1065 uczniów oraz Zespół prowadzony przez powiat strzyżowski.

Tabela 12. Korzystający z pomocy społecznej w latach 2011-2016

Lata

Liczba
mieszkańców

Liczba rodzin
objętych pomocą

Liczba osób
korzystających z
pomocy, łącznie z
członkami rodzin

Udział %
liczby osób
korzystających
z pomocy
(łącznie z
członkami rodzin)
w ludności ogółem

2011

11810

462

1615

13,7%

2012

11799

436

1430

12,1%
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2013

11775

426

1362

11,6%

2014

11800

412

1275

10,8%

2015

11834

394

1187

10,0%

2016
11867
378
Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu

1116

9,4%

Tabela 13. Powody przyznania pomocy w latach 2011-2016

Powody trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin w roku
2011

2012

2013

2014

2015

2016

274

266

261

274

270

259

Bezdomność

8

7

5

5

5

6

Potrzeba ochrony macierzyństwa

0

0

0

0

0

0

259

258

269

264

266

256

92

76

77

80

76

72

108

94

91

109

101

90

53

43

31

31

34

38

Ubóstwo

Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo
wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, w tym
a.

rodziny niepełne

20

15

10

11

12

15

b.

rodziny wielodzietne

29

25

19

18

20

21

7

6

18

9

12

11

19

19

13

22

13

21

Narkomania

0

0

0

0

0

0

Trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z Zakładu Karnego

3

2

2

2

0

3

Sytuacja kryzysowa

0

0

0

0

0

0

Przemoc w rodzinie
Alkoholizm

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu
Od 2011 roku liczba rodzin objętych pomocą społeczną z roku na rok spada. Od 2011 do 2016 roku
jest to aż 4.3 punktu procentowego. Mimo to w dalszym ciągu aż 9,4% osób korzysta z pomocy,
najwięcej z powodu bezrobocia, a kolejno z powodu długotrwałej choroby lub niepełnosprawności.
Od 2013 roku liczba przestępstw popełnionych w Gminie Czudec zmalała niemal o połowę, jednak
ich liczba (58 w 2016 roku) w dalszym ciągu jest wysoka.
Tabela 14. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i organizacje społeczne zarejestrowane w
rejestrze REGON (Stan na 31 grudnia 2016 r.)
Lp.
1.

Jednostka
terytorialna

Organizacje pozarządowe,
stowarzyszenia
i organizacje społeczne

WSKAŹNIK POZIOMU
KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO

Babica

2

1,6
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2.

Czudec

9

2,98

3.

Nowa Wieś

0

0

4.

Przedmieście
Czudeckie

1

0,51

5.

Pstrągowa

6

3,03

6.

Wyżne

3

2,10

7.

Zaborów

1

0,93

22

1,85

Ogółem

WSKAŹNIK POZIOMU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO
Liczba organizacji społecznych (fundacje, stowarzyszenia) na 1 tys. ludności
Źródło: Urząd Gminy Czudec
W Gminie Czudec działają 22 organizacje pozarządowe – najwięcej w Czudcu (9), a kolejno
w Pstrągowej (6) i Wyżnem (3).
Tabela 15. Wskaźnik poziomu uczestnictwa w życiu publicznym w % (Stan na 31 grudnia 2014 r.)

Jednostka
terytorialna

Liczba
wyborców
uprawnionych
do głosowania
w wyborach
samorządowych

Frekwencja
w wyborach
samorządowych
16.11.2014

WSKAŹNIK
POZIOMU
UCZESTNICTWA W
ŻYCIU PUBLICZNYM
W%

1.

Babica

999

510

51,05

2.

Czudec

2442

1495

61,22

3.

Nowa Wieś

682

421

61,73

4.

Przedmieście Czudeckie

1523

784

51,48

5.

Pstrągowa

1731

915

52,86

6.

Wyżne

1157

512

44,25

7.

Zaborów

868

477

54,95

9402

5114

54,39

Lp.

Ogółem

WSKAŹNIK POZIOMU UCZESTNICTWA W ŻYCIU PUBLICZNYM W %
Frekwencja w wyborach samorządowych - liczba wyborców, którym wydano karty do
głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) w stosunku do liczby
wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem
dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
Źródło: Urząd Gminy Czudec
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Najwyższy wskaźnik poziomu uczestnictwa w życiu publicznym w roku 2014 ma miejscowość Nowa
Wieś (61,73%), natomiast najniższy miejscowość Wyżne (44,25%).
Tabela 16. Wskaźnik poziomu uczestnictwa w życiu publicznym w % (Stan na 31 grudnia 2015 rok)

Jednostka
terytorialna

Liczba wyborców
uprawnionych
do głosowania
w wyborach
parlamentarnych

Frekwencja
w wyborach
parlamentarnych
25.10.2015

WSKAŹNIK
POZIOMU
UCZESTNICTWA
W ŻYCIU
PUBLICZNYM W
%

1.

Babica

1001

558

55,74

2.

Czudec

2437

1496

61,39

3.

Nowa Wieś

684

399

58,33

4.

Przedmieście Czudeckie

1514

775

51,19

5.

Pstrągowa

1728

842

48,73

6.

Wyżne

1160

555

47,84

7.

Zaborów

852

466

54,69

9376

5091

54,30

Lp.

Ogółem

WSKAŹNIK POZIOMU UCZESTNICTWA W ŻYCIU PUBLICZNYM W %
Frekwencja w wyborach parlamentarnych - liczba wyborców, którym wydano karty do
głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) w stosunku do liczby
wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem
dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
Źródło: Urząd Gminy Czudec
W 2015 roku Czudec ma najwyższy wskaźnik uczestnictwa w życiu publicznym (61,39%), a
najniższy Wyżne (47,84%)
Tabela 17. Korzystający z pomocy społecznej

Jednostka
terytorial
na

Liczba
ludnoś
ci

Liczba osób
korzystający
z pomocy
społecznej
według
jednostek

Ubóstwa

Bezrobocia

Niepełnospr
awności

Długotrwałe
j choroby

Liczba
rodzin
korzystając
ych z
dożywiania

Z powodu

1.

Babica

1246

59

14

13

4

5

6

47

2.

Czudec

3022

184

43

42

12

14

18

61

Lp.

WSKAŹNIK
POZIOMU
UBÓSTWA
I WYKLUCZE
NIA
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3.

Nowa Wieś

880

124

28

29

8

10

22

141

4.

Przedmieśc
ie
Czudeckie

1964

186

43

44

12

15

27

95

5.

Pstrągowa

2256

280

64

65

18

24

41

124

6.

Wyżne

1430

115

27

25

7

9

15

80

7.

Zaborów

1069

168

40

38

11

13

32

157

11867

1116

25
9

25
6

72

90

161

94

Ogółem

Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności
Źródło: Urząd Gminy Czudec

Najwyższy wskaźnik ubóstwa został odnotowany w miejscowości Zaborów (157), Nowa Wieś (141)
i Pstrągowa (124). Najniższy wskaźnik natomiast ma miejscowość Babica (47).
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Tabela 18. Bezrobocie na terenie Gminy Czudec w latach 2010-2014

WYSZCZEGÓLNIENIE

OGOŁEM
W tym: bez prawa
do zasiłku

31.12.2010 r.
Udział %
Liczba
w ogólnej
bezrobotnych
liczbie
bezrobotnych
1089
100,0
906

83,2

31.12.2011
Udział %
Liczba
w ogólnej
bezrobotnych
liczbie
bezrobotnych
1093
100,0
907

83,0

31.12.2012 r.
Udział %
Liczba
w ogólnej
bezrobotnych
liczbie
bezrobotnych
1143
100,0
924

31.12.2013 r.
Udział %
Liczba
w ogólnej
bezrobotnych
liczbie
bezrobotnych
1250
100,0

31.12.2014 r.
Udział %
Liczba
w ogólnej
bezrobotnych
liczbie
bezrobotnych
1094
100,0

80,8

1048

83,8

917

83,8

BEZROBOTNI WG WIEKU
18-24 lat

274

25,2

250

22,9

235

20,6

258

20,6

212

19,4

25-34 lat

305

28,0

319

29,2

341

29,8

350

28,0

313

28,6

35-44 lat

237

21,8

239

21,9

261

22,8

291

23,3

275

25,1

45-54 lat

201

18,5

196

17,9

202

17,7

229

18,3

190

17,4

55-59 lat

63

5,8

75

6,9

79

6,9

89

7,1

77

7,0

60 i więcej lat

9

0,8

14

1,3

25

2,2

33

2,6

27

2,5

BEZROBOTNI WG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA
Wyższe

78

7,2

88

8,1

109

9,5

126

10,1

118

10,8

Policealne i średnie
zawodowe

285

26,2

267

24,4

302

26,4

342

27,4

316

28,9

Ogólnokształcące

94

8,6

113

10,3

102

8,9

106

8,5

89

8,1

Zasadnicze
zawodowe

435

39,9

435

39,8

448

39,2

468

37,4

404

36,9

Gimnazjalne
i poniżej

197

18,1

190

17,4

182

15,9

208

16,6

167

15,3

BEZROBOTNI WG CZASU OCZEKIWANIA NA PRACĘ
Do 1 miesiąca

84

7,7

74

6,8

79

6,9

71

5,7

71

6,5

1-3 miesięcy

211

19,4

143

13,1

182

15,9

163

13,0

152

13,9

3-6 miesięcy

149

13,7

169

15,5

151

13,2

186

14,9

145

13,3

6-12 miesięcy

178

16,3

178

16,3

155

13,6

197

15,8

140

12,8

12-24 miesięcy

226

20,8

224

20,5

216

18,9

210

16,8

179

16,4

Powyżej 24 miesięcy

241

22,1

305

27,9

360

31,5

423

33,8

407

37,2

Źródło: Urząd Gminy Czudec
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Bezrobocie w Gminie Czudec utrzymuje się na dość wysokim poziomie. Najwyższe jest wśród osób
w wieku 25-34 lat z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Nie brakuje jednak bezrobotnychw
innych grupach wiekowych oraz z innym wykształceniem, w tym z wykształceniem wyższym.
Nie ma jednak danych z podziałem na jednostki referencyjne gminy.

5.2.2 Sfera gospodarcza.

Tabela 19. Wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej

Jednostka terytorialna

Podmioty gospodarki
narodowej
zarejestrowane
w REGON

WSKAŹNIK
PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

1.

Babica

61

49,0

2.

Czudec

195

64,5

3.

Nowa Wieś

28

31,8

4.

Przedmieście Czudeckie

68

34,6

5.

Pstrągowa

78

34,6

6.

Wyżne

57

39,9

7.

Zaborów

43

40,2

530

44,7

Lp.

Ogółem
Źródło: Urząd Gminy Czudec

Najwyższym wskaźnikiem prowadzenia działalności gospodarczej odznacza się miejscowość Czudec
(64,5), a najniższym Nowa Wieś (31,8).

5.2.3 Sfera techniczna i przestrzenno-funkcjonalna.

Tabela 20. Stan techniczny zasobów mieszkaniowych wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stan techniczny budynków

Liczba
budynków

Udział w
%

Dobry, niewymagający napraw w obecnym stanie

1

20

Dostateczny, wymagający remontów

3

60

Niezadowalający, wymagający remontów

1

20

Zły, kwalifikujący się do doraźnego zabezpieczenia lub przyszłej
rozbiórki

0

0

Ogółem
Źródło: Urząd Gminy Czudec

5

100

Większość budynków mieszkaniowych jest w stanie wymagającym remontów bądź modernizacji.
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Tabela 21. Infrastruktura drogowa
Długość
chodników
w ciągu dróg
publicznych
[w km]

Długość dróg
publicznych gminnych
[w km]

Długość chodników
w ciągu dróg
publicznych
[w km] wymagających
remontu lub
modernizacji

Lp.

Jednostka
terytorialna

1.

Babica

7,501

5,624

-

2.

Czudec

4,337

7,210

-

3.

Nowa Wieś

3,888

0,790

-

4.

Przedmieście
Czudeckie

8,827

0,460

-

5.

Pstrągowa i
Pstrągowa Wola

21,600

1,930

-

6.

Wyżne

7,367

3,530

-

7.

Zaborów

8,765

2,220

2,220

62,285

21,764

-

Ogółem
Źródło: Urząd Gminy Czudec

Największy odsetek chodników w ciągu dróg publicznych posiada miejscowość Czudec, kolejno
Babica, Wyżne i Zaborów, przy czym całość chodników w Zaborowie wymaga remontu. W
pozostałych miejscowościach długość chodników stanowi niewielki odsetek, co zagraża
bezpieczeństwu mieszkańców.
Tabela 22. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

L
p.

Jednostka
terytorialna

1.

Babica

2.

Czudec

3.

Nowa Wieś

4.

Przedmieście
Czudeckie

5.

Pstrągowa

6.

Wyżne

Istniejąc
a sieć
wodocią
gowa
[w km]

Liczba
budynkó
w
korzysta
jących z
sieci
wodocią
gowej

Istniejąc
a sieć
kanaliza
cyjna [w
km]

Liczba
budynkó
w
mieszkal
nych

Liczba
budynków
korzystają
cych z
sieci
kanalizacy
jnej lub
przydomo
wych
oczyszczal
ni ścieków
(łącznie)

28

295

12

419

50

598

35

12

50

41

0dsetek budynków
mieszkalnych
podłączonych do:

Sieci
wodocią
gowej

Sieci
kanalizac
yjnych
lub
przydom
owych
oczyszcz
alni

304

70,4

72,5

890

830

67,2

93,3

0,6

267

10

18,7

3,7

412

16

613

382

67,2

62,3

18,5

108

0

684

0

15,6

0

10

185

26

470

155

39,4

33,0
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8

73

4,5

305

35

23,9

11,5

167,5

1721

94,1

3648

1716

47,2

47,0

Zaborów
Ogółem

2017 - 2023

Źródło: Urząd Gminy Czudec
Największy odsetek budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej ma miejscowość
Babica (70,4%), kolejno Czudec i Przedmieście Czudeckie (67,2%). W miejscowości Czudec
podłączonych do kanalizacji lub przydomowych oczyszczalni ścieków jest najwięcej, bo 93,3%,
natomiast w Babicy 72,5%,. Pstrągowa, Zaborów oraz Nowa Wieś mają najsłabsze połącznie
zarówno do sieci wodociągowej jak i kanalizacyjnej.

Tabela 23. Infrastruktura techniczna

Liczba
budynków
użyteczności
publicznej

Liczba
budynków
użyteczności
publicznej
wymagająca
remontu
i
modernizacji

Liczba
obiektów
zabytkowych
wg rejestru
zabytków

Liczba
obiektów
zabytkowych
wymagająca
remontu
i
modernizacji

Rodzaj
ogrzewania

Lp
.

Jednostka
terytorialna

1.

Babica

2

2

0

0

gazowe

2.

Czudec

12

11

4

3

gazowe

3.

Nowa Wieś

3

3

1

1

gazowe

4.

Przedmieście
Czudeckie

2

2

1

1

5.

Pstrągowa

7

6

0

0

gazowe

6.

Wyżne

3

3

0

0

gazowe

7.

Zaborów

2

2

0

0

gazowe

31

29

6

5

Ogółem

gazowe, opał
stały

Źródło: Urząd Gminy Czudec
Największa liczba budynków użyteczności publicznej znajduje się w miejscowości Czudec (12), a
kolejno w Pstrągowej (7). Niemal wszystkie budynki użyteczności publicznej, a także niemal
wszystkie zabytki wymagają remontu bądź modernizacji.

5.2.4. Sfera środowiskowa

Tabela 24. Tereny zgodnie z MPZP
Jednostka
terytorialna

Zalesienie

1.

Babica

84,29 zalesienie

5,71 MPZP

2.

Czudec

44,62 zalesienie

4,08 MPZP

Lp.

Tereny zgodnie z MPZP
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3.

Nowa Wieś

230,98 zalesienie

-

4.

Przedmieście
Czudeckie

162,77 zalesienie

0,54 MPZP

5.

Pstrągowa

670,89 zalesienie

27,35 MPZP

6.

Wyżne

130,69 zalesienie

9,4 MPZP

7.

Zaborów

103,93 zalesienie

Ogółem

1428,17 zalesienie

47,08 MPZP

Źródło: Urząd Gminy Czudec
Największy obszar zalesienia jest w sołectwach Pstrągowa , najmniejszy natomiast w miejscowości
Czudec.

5.3. Wyniki badań ankietowych
W ramach prowadzonych prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czudec
na lata 2017-2023 zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród mieszkańców oraz młodzieży
gimnazjalnej.
Badania wśród liderów opinii publicznej, mieszkańców i interesariuszy rewitalizacji prowadzone były
w okresie od 1.02.2017-28.02.2017 r.
„Ankieta oceny potrzeb realizacji określonych rodzajów działań związanych z rewitalizacją”
dostępna była do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Czudec pod adresem:
http://www.czudec.pl/files/upload/files/2017/AKTUALNOSCI/LUTY/3_3_%20ANKIETA%20dot_%20
rewitalizacja.pdf
Ankietę można było wypełnić on-line i przesłać na adres e-mail gminy, przesłać pocztą lub zanieść
osobiście do Urzędu Gminy Czudec do dnia 28.02.2017 r.
Badania przeprowadzone były w formie wywiadów kwestionariuszowych wśród mieszkańców i
interesariuszy rewitalizacji w placówkach oświatowych.
Dobór próby badań miał charakter reprezentatywny. W badaniu wzięły udział 252 osoby dorosłe
oraz 213 uczniów.
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1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ LIDERÓW OPINII PUBLICZNEJ, MIESZKAŃCÓW I
INTERESARIUSZY REWITALIZACJI:

Płeć
MĘŻCZYZNA

43%

KOBIETA

57%

Wśród beneficjentów ankiety 57% stanowiły kobiety, a 43% mężczyźni.

Wiek
60 lat i więcej
od 50 do 59

5%
5%

od 40 do 49

24%

od 30 do 39

29%

od 25 do 29

18%

od 18 do 24
do 18 lat

14%
5%

Najwięcej badanych obejmował przedział wiekowy 30-39 lat (29%), następnie 40-49 lat (24%) i
25-29 lat (18%).
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Wykształcenie
WYŻSZE
POLICEALNE/NIEPEŁNE WYŻSZE

27%
10%

ŚREDNIE

48%

ZASADNIECZE ZAWODOWE

9%

GIMNAZJALNE

3%

PODSTAWOWE

2%

NIEPEŁNE PODSTAWOWE

2%

Wśród ankietowanych najwięcej osób ma wykształcenie średnie (48%), kolejno wyższe (27%) i
policealne/niepełne wyższe (10%).

Struktura zatrudnienia
inne (jakie)

nie pracuje

pracuje na własny rachunek

25%

12%

10%

pracownik gospodarki
uspołecznionej
parcownik najemny w sektorze
prywatnym

31%

22%

Najwięcej ankietowanych pracuje w sektorze gospodarki uspołecznionej (31%). Następnie 25%
ankietowanych podaje inny rodzaj zatrudnienia (w tym rencista/ emeryt), a 22% ankietowanych
pracuje jako pracownik najemny w sektorze prywatnym.
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BARDZO TRUDNO JEST NAM
PRZEŻYĆ

5%

DOŚĆ TRUDNO JEST NAM PRZEŻYĆ

16%

ŻYJEMY PRZCIĘTNIE

38%

JAKOŚ SOBIE RADZIMY

ŻYJE NAM SIĘ DOSTATNIO

2017 - 2023

32%

9%

Największa liczba ankietowanych określa swój poziom życia słowami „żyjemy przeciętnie” (38%)
oraz „jakoś sobie radzimy” (32%). Tylko 9% ankietowanych twierdzi, że „żyje im się dostatnio”, a
5% że „bardzo trudno jest im przeżyć”.
Miejsce zamieszkania ankietowanych:

Zaborów

6%

Wyżne

18%

Pstrągowa

21%

Przedmieście Czudeckie

14%

Nowa Wieś

13%

Czudec

Babica

24%

5%

Najwięcej ankietowanych to mieszkańcy miejscowości Czudec (24%), kolejno 21% mieszka w
Pstrągowej, a 18% w Wyżnem.
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ANALIZA POSZCZEGÓLNYCH PYTAŃ, ZAWARTYCH W ANKIETACH, PRZEDSTAWIA SIĘ
NASTEPUJĄCO:
1.

Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego,
społecznego i przestrzenno-środowiskowego w postaci PROGRAMU REWITALIZACJI
dla GMINY Czudec na lata 2017-2023?

Zdecydowanie nie
Raczej nie

0%
1%

Raczej tak

41%

Zdecydowanie tak

58%

Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że Gminie Czudec potrzebny jest program
rewitalizacji.

2.

Jaki obszar gminy powinien być Pana(i) zdaniem poddany procesowi rewitalizacji?

Zaborów

7%

Wyżne

14%

Pstrągowa

22%

Przedmieście Czudeckie

11%

Nowa Wieś

11%

Czudec

Babica

27%

8%

Według ankietowanych obszar, który powinien być poddany rewitalizacji w pierwszej kolejności to:
Czudec (27%), Pstrągowa (22%), Wyżne (14%).
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3. Dlaczego Pana(i) zdaniem ten obszar, gminy jest zdegradowany?

zdewastowane i opuszczone tereny…
niska jakość terenów publicznych
zły stan zabytków
zły stan obiektów budowlanych

1,66%
2,22%
2,77%
3,88%

zły stan dróg i komunikacji

12,21%

słabo rozwinięta baza turystyczna i …
małe zasoby mieszkaniowe

5,55%
3,88%

zanieczyszczone środowisko

8,55%

słaby rozwój handlu i usług

9,10%

słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw

9,10%

niski poziom kapitału społecznego

8,66%

niski poziom edukacji

4,55%

patologie społeczne
przestępczość
bezrobocie - brak miejsc pracy

7,44%
1,55%
18,87%

Największa liczba ankietowanych uważa, że obszar gminy jest zdegradowany przede wszystkim
z powodu braku miejsc pracy (18,87%) oraz złego stanu dróg i komunikacji (12,21%).
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4. Jakie problemy ekonomiczne, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i) rozwiązać
w procesie rewitalizacji?
niewielka ilość (mała aktywność) małych i
średnich przedsiębiorstw

7,87%

słaby rozwój handlu

zły stan zabytków
niewystarczająca ilość i niski standard
mieszkań

11,81%

5,51%

8,66%

zła gospodarka odpadami, ściekami
brak wsparcia dla małych i średnich
przedsiębiorstw

13,39%

10,24%

brak lub zbyt mała ilość połączeń
komunikacyjnych z innymi ośrodkami
brak lub zła jakość terenów inwestycyjnych

brak miejsc pracy

12,60%

7,09%

22,83%

Największym problemem ekonomicznym dla ankietowanych jest brak miejsc pracy (22,83%),
a kolejno zła gospodarka odpadami, ściekami (13,39%) oraz zbyt mała ilość połączeń
komunikacyjnych z innymi ośrodkami (12,60%).
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5. Jakie problemy społeczne, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i) rozwiązać
w procesie rewitalizacji?
emigracja z gminy młodych i dobrze
wykształconych osób

12%

brak dostępu do nowoczesnej technologii
(komputer, internet)

4%

niedobór organizacji pomagających w
znalezieniu pracy (przekwalifikowanie,…

7%

utrudniony dostęp społeczeństwa do dobrych
szkół
bezdomność

5%
1%

narkomania
przemoc w rodzinie

5%
3%

alkoholizm

16%

bieda

11%

bezrobocie

11%

chuligaństwo, wandalizm

15%

przestępczośc młodocianych
przestępczość

8%
5%

W procesie rewitalizacji największa liczba ankietowanych (16%) chciałaby przeciwdziałać
alkoholizmowi wśród mieszkańców, a także chuligaństwu i wandalizmowi (15%). Kolejno 12%
opowiada się za wprowadzeniem działań emigracji z gminy młodych i dobrze wykształconych
osób (12%).
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6. Jakie problemy związane z jakością życia, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i)
rozwiązać w procesie rewitalizacji?
słaba samoorganizacja społeczna i
współpraca między mieszkańcami a…
słaby przepływ informacji w sprawach
dotyczących najbliższego otoczenia…

11%
3%

brak poczucia bezpieczeństwa w okolicy
zamieszkania

5%

brak lub słaba aktywnośc ośrodków
kulturalno - rekreacyjnych i sportowych w…

9%

brak instytucji, organizacji integrujących
mieszkańców sołectw

5%

brak infrastruktury technicznej
zły stan techniczny budynków

10%
3%

niedostateczna ilość miejsc parkingowych
chaos reklamowy
zły stan infrastruktury wokół budynków

12%
6%
8%

brak ścieżek rowerowych
brak terenów zielonych i spacerowych,
boisk, placów zabaw
niska estetyka otoczenia - niska jakość
urządzeń małej architektury

13%
8%
8%

13% osób chciałoby zwiększenia ilości ścieżek rowerowych, kolejno 12% uważa, że na terenie
gminy nie ma wystarczającej liczby miejsc parkingowych.
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7. Jakie zostaną osiągnięte efekty, według Pana(i), w procesie rewitalizacji?

Najwięcej ankietowanych (15%) liczy na podniesienie standardu życia mieszkańców w procesie
rewitalizacji, kolejno 9% na wzrost wykształcenia i umiejętności mieszkańców, 8% na
zatrzymanie w gminie ludzi młodych i wykształconych oraz zwiększenie integracji mieszkańców.

8. Na jakie przedsięwzięcia, które zamierzałby Pan(i) zrealizować w ramach programu
rewitalizacji, chciałby Pan(i) otrzymać wsparcie finansowe?
Ankietowani zaznaczali, że chcieliby dostać dofinansowanie na poniższe działania:

Przeciwdziałanie bezrobociu,

Pomoc najuboższym,

Dofinansowanie agroturystyki,

Renowacja/ zabezpieczenie brzegów rzek,

Budowa obiektów sportowych,

Remont rynku w Czudcu,

Powstanie ścieżek rowerowych,

Poprawa infrastruktury technicznej,

Poprawa jakości środowiska( ograniczenie niskiej emisji, egzekwowanie segregacji
śmieci)

Dofinansowanie kotłów na ekogroszek oraz kolektorów słonecznych,
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Powstanie sieci gastronomicznej,
Rozwój rolnictwa,
Poprawa oświetlenia dróg,
Wsparcie dla małych przedsiębiorstw,
Uporządkowanie chaosu reklamowego (bilbordów)
Powstanie nowych punktów handlowych,
Integracja społeczna,
Budowa kanalizacji,
Zwiększenie dostępu do opieki żłobkowej i przedszkolnej,
Powstanie nowego Ośrodka Kultury
Podniesienie kwalifikacji nauczycieli,
Poprawa stanu dróg,
Doprowadzenie światłowodu.

Jak ocenia Pan/Pani elementy wpływające na warunki życia mieszkańców gminy?

Oceniając elementy wpływające na warunki życia mieszkańców w skali od 1 do 5 gdzie, 1 to bardzo
źle, a 5 to bardzo dobrze ankietowani ocenili poszczególne sfery.
SFERA SPOŁECZNA

Średnia ocena

1

Sytuacja na rynku pracy

2,73

2

Dochody uzyskiwane przez mieszkańców

2,88

3

Aktywność i zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne

2,76

4

Poziom edukacji i oferta zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych oraz
gimnazjach

3,14

5

Poziom edukacji i oferta zajęć pozalekcyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych

3,12

6

Dostępność opieki żłobkowej

1,98

7

Dostępność opieki przedszkolnej

3,75

8

Dostępność i zróżnicowanie oferty kulturalnej i spędzania czasu wolnego

2,86

9

Bezpieczeństwo publiczne

3,59

10

Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w mieście, gminie

3,35

SFERA GOSPODARCZA

Średnia ocena

1

Przedsiębiorczość mieszkańców

3,08

2

Dostępność do handlu i usług na terenie gminy

3,29

3

System wsparcia mikro i małej przedsiębiorczości na terenie gminy

2,75

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA, TECHNICZNA
I ŚRODOWISKOWA
1

Dostępność i stan infrastruktury technicznej: drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej
itd.

Średnia ocena

3,37
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2

Zagospodarowanie i estetyka przestrzeni publicznych

2,88

3

Baza sportowa i rekreacyjno-wypoczynkowa

2,75

4

Baza kulturalno-oświatowa

3,02

5

Baza edukacyjna

3,43

6

Zagospodarowanie i wykorzystanie zabytków

2,78

7

Stan środowiska naturalnego i zanieczyszczenia powietrza

3,08

W sferze społecznej ankietowani najlepiej ocenili dostępność opieki przedszkolnej (3,75), a
najgorzej dostęp do opieki żłobkowej (1,98).
W sferze gospodarczej najlepiej wypada dostępność do handlu i usług na terenie gminy (3,29), a
najgorzej system wsparcia mikro i małej przedsiębiorczości (2,75).
W sferze przestrzenno-funkcjonalnej, przestrzennej i środowiskowej ankietowani widzą potrzebę
poprawienia bazy sportowo-wypoczynkowej (średnia ocena to: 2,75), natomiast najlepiej oceniają
bazę edukacyjną (3,43).

WYNIKI BADAŃ MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ:
W badaniach wzięło udział 213 uczniów w wieku gimnazjalnym, w tym: 51 % stanowiły
dziewczęta, zaś 49 % chłopcy.

PŁEĆ

49%
51%

DZIEWCZYNA
CHŁOPIEC

Wypełniający ankiety, udzielili odpowiedzi na 7 pytań ważnych dla rozwoju Gminy Czudec, a ich
wyniki prezentuje poniższa analiza
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1. Czy jesteś dumny z tego, że mieszkasz i uczysz się w Gminie Czudec?

NIE;
19%

TAK;
81%
81% ankietowanych jest dumna, że mieszka w Gminie Czudec.

TAK

klub piłkarski

2%

gmina stale się rozwija

3%

obiekty sportowe
czyste powietrze
zadowalający stan infrastruktury drogowej
życzliwi mieszkańcy
piękna, spokojna okolica
wysoki poziom nauczania

5%
6%
8%
11%
23%
43%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

81% młodzieży jest dumna, że mieszka w Gminie Czudec uzasadniając to przede wszystkim
zadowoleniem ze szkoły, do której uczęszczają, jej poziomu nauczania, a także piękną, spokojną
okolicą i życzliwymi mieszkańcami.

47 | S t r o n a

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY CZUDEC
NA LATA

2017 - 2023

NIE

10%

zaśmiecony las

17%

brak atrakcji

40%

brak możliwości rozwoju

33%

niezadowalający poziom nauczania

0%

10%

20%

30%

40%

Młodzież, która nie czuje się dumna z miejsca zamieszkania (19% ogółu ankietowanych) wyraża
swoje niezadowolenie głównie z niewystarczających możliwości rozwoju w gminie, podkreślając
skromną ofertę zajęć pozalekcyjnych i ich niewielką różnorodność.

2. Proszę podać, czym wyróżnia się gmina Czudec na tle innych gmin w Polsce?

Na tak postawione pytanie młodzież odpowiadała, że gmina wyróżnia się:





Czystym powietrzem,
Piękną, malowniczą okolicą,
Ośrodkami turystycznymi takimi, jak Ranczo i Siedlisko Janczar,
Zabytkami, m.in. Kościołem w Czudcu.

3. Czy młodzi ludzie mają w gminie Czudec szanse rozwoju i znalezienia miejsca dla
siebie?

NIE
47%

TAK
53%

Jedynie niewiele ponad połowa ankietowanych widzi dla siebie szanse rozwoju i znalezienia miejsca
dla siebie w Gminie Czudec.

TAK
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5%

Centrum Kształcenia Praktycznego

16%

biblioteki

14%

obiekty sportowe

65%

wysoki poziom nauczania

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Największa liczba młodych osób, odpowiadających na to pytanie twierdząco, zwracała uwagę na
możliwości rozwoju poprzez uczęszczanie do dobrej szkoły i wysoki poziom nauczania.

NIE

13%

brak miejsc do spędzania wolnego
czasu

niezadowalający poziom nauczania/
brak zajęć pozalekcyjnych

22%

29%

mała ilość szkół

36%

mała ilość miejsc pracy

0%

10%

20%

30%

40%

Osoby ankietowane, które nie widzą możliwości rozwoju w Gminie Czudec, argumentują swoją
odpowiedź małą ilością miejsc pracy, nie wystarczają ilością szkół, w szczególności
ponadgimnazjalnych. Twierdzą również, że nie mają w szkołach ciekawych zajęć pozalekcyjnych
i nie mają miejsca, w którym mogą spędzić wolny czas ze znajomymi lub takich miejsc jest
niewiele.
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4. Czy czujesz się bezpiecznie w Gminie Czudec?
NIE
28%

TAK
72%

Większość ankietowanych (72%) czuje się bezpiecznie na terenie Gminy Czudec.

TAK

10%

patrole Policji/ Straż pożarna

10%

życzliwi mieszkańcy
dobry stan chodników

14%

dobre oświetlenie dróg

14%

nie byłem/am swiadkiem żadnego
przestępstwa

52%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Większość młodzieży, czującej się bezpiecznie na terenie Gminy Czudec, nie była świadkiem
przestępstwa, więc nie widzi powodów do obawiania się o własne bezpieczeństwo. Pozostałe osoby
są zadowolone ze stanu infrastruktury drogowej, wskazują na życzliwość mieszkańców i obecność
służb porządkowych na terenie gminy.

NIE

6%

piraci drogowi

11%

bezpańskie psy na ulicach

15%

niewystarczająca ilość chodników

26%

niewystarczające oświetlenie dróg
osoby pod wpływem alkoholu w
miejscach publicznych

42%
0%

10%

20%

30%

40%

50%
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Głównym powodem, dla którego młodzież nie czuje się bezpiecznie i komfortowo w gminie jest
obecność osób, będących pod wpływem alkoholu i zaczepiających przypadkowych przechodniów.
Część osób jest niezadowolona ze stanu infrastruktury drogowej. 11% osób zwróciło uwagę na
bezpańskie psy na ulicach, a 6% osób obawia się piratów drogowych.

5. Czy młodzi ludzie mają atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu w gminie
Czudec?

TAK;
36%
NIE;
64%

NIE
Większość młodzieży, bo aż 64%, uważa, że oferta spędzania czasu w Gminie Czudec jest
niewystarczająca. Jedyną odpowiedzią, jaka pojawiała się w ankietach to „brak miejsc do spędzania
wolnego czasu”

TAK

11%

odbywają się zawody sportowe

17%

restauracje, kebab

17%

gospodarstwa agroturystyczne

Siedlisko Janczar

28%

Ranczo

28%
0%

10%

20%

30%

Ankietowana młodzież jako główną atrakcję do spędzania wolnego czasu wskazała Siedlisko
Janczar oraz Ranczo (po 28%).
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6. O jakiej gminie marzysz? Proszę podać, co zmieniłbyś/zmieniłabyś w gminie
Czudec zasiadając w fotelu Wójta Gminy Podegrodzie Czudec?
Młodzi ludzi, odpowiadając na to pytanie, najczęściej stwierdzali, że marzą o:








Lepszym stanie dróg/ chodników,
Większej szansie na rozwój (zajęcia pozalekcyjne),
Miejscach, gdzie będą mogli spędzać czas wolny (np. basen, restauracja, kino),
Poprawie komunikacji (przedłużenie tras autobusowych),
Większej ilości sklepów,
Perspektywie znalezienia pracy na terenie gminy,
Koszach na śmieci wzdłuż chodników.

7. Jakie inne ważne problem do rozwiązania widzisz w gminie Czudec?
Poza przykładami wymienionymi w poprzednich pytaniach młodzież widzi następujące
problemy:















Wandalizm,
Bezrobocie,
Alkoholizm,
Zły stan dróg,
Słabe oświetlenie przy drogach,
Brak zajęć pozalekcyjnych,
Brak segregacji śmieci,
Brak doprowadzonej kanalizacji,
Brak światłowodu,
Słabe/ niewystarczające oznakowanie dróg bocznych,
Brak ścieżek rowerowych,
Bezpańskie psy,
Brak pracy dorywczej dla młodzieży,
Niewystarczająco odśnieżone drogi zimą
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5.4. Analiza SWOT

SWOT

(strenghts,

heurystycznych

weaknesses,

technik

opportunities,

analitycznych,

threats)

polegająca

na

to

jedna

identyfikacji

z

najpopularniejszych
czterech

czynników

strategicznych. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego, jako
uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej.
STRENGTHS - mocne strony gminy, które należycie wykorzystane będą sprzyjać jej rozwojowi,a w
chwili obecnej pozytywnie wyróżniające gminę w otoczeniu; są przewagą w stosunku do
„konkurencji”.
WEAKNESSES - słabe strony gminy, których nie wyeliminowanie bądź nie zniwelowanie siły ich
oddziaływania będzie hamować rozwój gminy; mogą nimi być: brak wystarczających kwalifikacji,
podziału zadań, złej organizacji pracy lub brak innych zasobów.
OPPORTUNITIES - szanse – uwarunkowania, które przy umiejętnym wykorzystaniu mogą
wpływać pozytywnie na rozwój gminy.
THREATS - zagrożenia – czynniki obecnie nieparaliżujące funkcjonowania gminy, ale mogące być
zagrożeniem w przyszłości dla sprawności gminy.

Tabela 25. Analiza SWOT
SFERA SPOŁECZNA
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY



Dodatni przyrost naturalny,



Wysoka stopa bezrobocia,



Dodatnie saldo podmiotów zgłoszonych
do ewidencji działalności gospodarczej,



Niski poziom dochodów ludności,



Sprawnie funkcjonujący samorząd,



Brak atrakcyjnych warunków
zatrudnienia i ofert pracy dla młodych
ludzi,



Wykształcona kadra pomocy społecznej,



Dobra infrastruktura pomocowa,



Brak mobilności zawodowej
mieszkańców gminy,



Dobre rozpoznanie środowiska
lokalnego,



Brak większych zakładów pracy,



Dobra współpraca z instytucjami i
organizacjami gminnymi i powiatowymi



Niewystarczająca ilość organizacji
pozarządowych działających w zakresie
pomocy społecznej,



Długotrwałe uzależnienie części rodzin
od pomocy społecznej,



Brak sieci poradnictwa
specjalistycznego,



Brak placówek wsparcia dziennego dla
dzieci oraz osób w wieku podeszłym

SZANSE

ZAGROŻENIA
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Rozwój jednorodzinnego i
wielorodzinnego budownictwa
mieszkaniowego,



Starzenie się społeczeństwa,



Bezrobocie,



Program przeciwdziałania bezrobociu,



Ubożenie społeczeństwa,



Tworzenie nowych miejsc pracy,



Odpływ z gminy ludzi młodych i
wykształconych,



Migracja ludności z miast na wieś,
Pozyskiwanie środków z Unii
Europejskiej,



Pogarszające się warunki bytowe,





Patologie społeczne,



Standardy zabezpieczenia społecznego
przyjęte w UE,



Długotrwałe uzależnienie klientów od
pomocy społecznej,



Powstawanie nowych organizacji
pozarządowych,



Wzrost poziomu uzależnień,



Rozwój wolontariatu,



Brak dobrego dostępu do usług służby
zdrowia,



Wzrost dochodów ludności,



Osamotnienie ludzi starszych,



Gminy partnerskie/dobra współpraca i
promocja gminy,



Powiększające się różnice w dochodach
ludności,



Wzrost zainteresowania wypoczynkiem
na wsi
SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNO-TECHNICZNA
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY



Korzystne położenie komunikacyjne dobra dostępność komunikacyjna
gminy,



Słabo rozwinięta oferta gospodarstw
agroturystycznych,



Bliskość ośrodka miejskiego (Rzeszów),



Brak infrastruktury sportoworekreacyjnej,



Bogactwo walorów przyrodniczokrajobrazowych,



Brak inwestycji w odnawialne źródła
energii,



Dobre warunki do rozwoju różnych form
turystyki,



Brak planów zagospodarowania
przestrzennego,



Duża liczba pieszych i rowerowych
szlaków turystycznych w regionie,



Brak obwodnicy,

Obszar chronionego krajobrazu
Rezerwat Wielki Las,



Niedostateczna sieć kanalizacyjna,





Mała ilość miejsc parkingowych na
terenie gminy,



Dobrze rozwinięty transport publiczny
(PKS, PKP i transport prywatny),



Ukształtowanie terenu, tereny
osuwiskowe,



Dobrze rozwinięta sieć drogowa,
informatyczna, wodociągowa,



Niezadowalający stan dróg gminnych,



System odbioru odpadów,



Niewystarczająca liczba mieszkań
socjalnych i komunalnych,



Wysoki poziom gazyfikacji


Brak budownictwa wielorodzinnego,
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Słaby dostęp do lekarzy rodzinnych i
specjalistycznych usług medycznych,



Brak żłobków,



Ograniczona dostępność komunikacyjna
do niektórych instytucji,



Bariery architektoniczne dla
niepełnosprawnych,



Wymagająca poprawy baza lokalowa
ośrodka pomocy

SZANSE

ZAGROŻENIA



Możliwość pozyskania środków unijnych
na rozwój turystyki i promocji gminy,



Degradacja środowiska związana z
działalnością człowieka,



Stworzenie planów zagospodarowania
przestrzennego,



Niewystarczające nakłady na ochronę
środowiska,



Rozwój infrastruktury turystycznej,
agroturystyki i wykorzystanie walorów
krajobrazowych gminy,



Zanieczyszczenie środowiska poprzez
nieekologicznie ogrzewanie budynków,

Rozwój infrastruktury sportoworekreacyjnej,



Zagrożenie powodziowe,





Występowanie dzikich wysypisk,



Inwestycje w odnawialne źródła energii,



Malejące zasoby wodne,



Budowa S-19,



Starzejąca się istniejąca infrastruktura,



Budowa obwodnicy Czudca,



Zagrożenia wypadkowe spowodowane
złą jakością nawierzchni dróg,



Budowa szerokopasmowego Internetu
na terenie gminy,



Przygotowanie terenów inwestycyjnych,



Powstanie zasobów mieszkalnych,



Uruchomienie gabinetów
specjalistycznych,
SFERA GOSPODARCZA
MOCNE STRONY



Bliska odległość do aglomeracji
miejskiej,



Dobre warunki do rozwoju pozarolniczej
działalności gospodarczej,



Dobrze rozwinięta sieć dróg (droga
krajowa, wojewódzka; drogi powiatowe
i gminne)



Dobrze rozwinięta sieć placówek
usługowo-handlowych



Dobra dostępność komunikacyjna m.in.

SŁABE STRONY


Mała liczba zakładów produkcyjnych



Rozdrobnienie działek i gospodarstw
rolnych



Trudne ukształtowanie terenu



Brak ulg podatkowych dla
przedsiębiorców



Brak terenów inwestycyjnych



Brak inwestorów
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Brak zakładów przetwórstwa
ZAGROŻENIA



Pozyskiwanie środków unijnych na
rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości



Brak zainteresowania ze strony
inwestorów zewnętrznych



Tworzenie programów dla rozwoju
przedsiębiorczości i rolnictwa



Ograniczenia środowiskowe



Niska opłacalność produkcji rolnej



Dodatnie saldo podmiotów zgłoszonych
do ewidencji działalności gospodarczej



Biurokracja, wieloznaczność
interpretacji przepisów prawa



Stworzenie planów zagospodarowania
przestrzennego



Emigracja ludzi młodych,
wykształconych i przedsiębiorczych



Specjalizacja gospodarstw rolnych



Rozwój przetwórstwa



Koncentracja instytucji wspierających
rozwój przedsiębiorczości w ośrodkach
miejskich



Stworzenie warunków dla rozwoju
rzemiosła



Brak zbytu na produkty rolne



Stworzenie warunków dla rozwoju
agroturystyki



Wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii

5.5. Charakterystyka obszaru kryzysowego
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji obszarem zdegradowanym określa
się taki obszar, który znajduje się w zapaści z powodu intensyfikacji negatywnych zjawisk
społecznych, w tym w szczególności zjawisk takich jak bezrobocie, obciążenie demograficzne,
przestępczość, niski poziom kapitału społecznego, a także niewystarczający poziom uczestnictwa w
życiu publicznym i kulturalnym. Ponadto obszar zdegradowany musi charakteryzować się
występowaniem na nim, co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:
gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych.
Delimitację obszaru zdegradowanego oparto na podstawie obiektywnych mierników określających
stopień, w jakim dane zjawisko negatywne obciąża określony obszar.
Dane statystyczne, jakie posłużyły do obliczenia poszczególnych wskaźników pochodzą z oficjalnych
źródeł, co zapewnia ich wiarygodność i pełną weryfikowalność.
W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego w oparciu o zebrane dane statystyczne określono
następujące mierniki:
Wskaźnik obciążenia demograficznego;
Wskaźnik ilości osób korzystających z pomocy społecznej;
Wskaźnik liczby organizacji pozarządowych;
Wskaźnik poziomu uczestnictwa w życiu publicznym;
Wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej oraz
Wskaźniki sfery technicznej
Wskaźniki zostały skalkulowane w taki sposób, aby możliwe było rozróżnienie intensywności
nasilenia danego zjawiska negatywnego. W celu zapewniania porównywalności poszczególnych
wskaźników dokonano ich standaryzacji. Standaryzacja jest rodzajem normalizacji zmiennej
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losowej, w wyniku której zmienna uzyskuje średnią wartość oczekiwaną zero i odchylenie
standardowe jeden (w dalszej części analizy podajemy zastosowane przez nas wzory). Należy
podkreślić, że wartości dodatnie zidentyfikowanych wskaźników oznaczają sytuację negatywną,
natomiast ujemne sytuację pozytywną. Dodatkowo zróżnicowanie wartości danego wskaźnika
wystandaryzowanego odzwierciedla odpowiednia wizualizacja. W celu prawidłowego zsumowania, w
przypadku wskaźników o charakterze pozytywnym (tj. takich w przypadku, których ich wysoka
wartość jest korzystna z punktu widzenia ocenianego zjawiska) - nadano im wartość ujemną
mnożąc przez - 1. Im wyższa wartość wskaźnika tym bardziej niekorzystna jest sytuacja na
analizowanym obszarze gminy. Wartości ujemne oznaczają sytuację korzystną.
Wzory zastosowane w analizie:
Wzór na standaryzację wskaźników:

,gdzie

oznacza obserwowaną zmienną,

(średnią dla obserwowanej populacji zmiennych) oraz
populacji.

oznacza wartość oczekiwaną

oznacza odchylenie standardowe

Wzór na obliczanie odchylenia standardowego populacji:

, gdzie
populacji oraz

oznacza wartość oczekiwaną,

oznacza kolejną obserwację w

liczbę osób w populacji.

Wskaźniki delimitacyjne zostały zakwalifikowane do czterech kategorii.
Z punktu widzenia delimitacji obszarów zdegradowanych najważniejsze są wskaźniki z grupy
wskaźników obciążenia społecznego tj. wskaźnik obciążenia demograficznego, wskaźnik ilości osób
korzystających z pomocy społecznej, wskaźnik liczby organizacji pozarządowych, wskaźnik
uczestnictwa w życiu publicznym. Pozostałe kategorie wskaźników tj. prowadzenia działalności
gospodarczej oraz wskaźniki sfery technicznej miały znaczenie pomocnicze w procesie delimitacji
obszarów zdegradowanych. Dla ww. kategorii obliczono wskaźniki sumaryczne będące prostą sumą
wartości wskaźników wchodzących w każdą z głównych kategorii. Finalnie na bazie sumarycznych
wskaźników obliczonych dla poszczególnych kategorii wskaźników obliczono jeden całkowity
wskaźnik sumaryczny.
Sumarycznemu wskaźnikowi obciążenia społecznego nadano wagę równą 0,7; natomiast
wskaźnikowi prowadzenia działalności gospodarczej 0,1 oraz wskaźnikowi sfery technicznej nadano
wagę równe 0,2. Zastosowanie takiej metodologii gwarantuje, że obszary charakteryzujące się
wysoką wartością wskaźnika sumarycznego będą jednocześnie tymi obszarami, na terenie których
występuję duże nasilenie negatywnych zjawisk społecznych.
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Tabela 26. Zestawienie wskaźników delimitacyjnych
SFERA
GOSPODARCZA

SFERA SPOŁECZNA

Lp
.

Jednostka
terytorialna

Liczba
ludności

Wystandaryzo
wany wskaźnik
obciążenia
demograficzne
go

Wystandaryzowan
y wskaźnik ilości
osób
korzystających z
pomocy
społecznej na
1000
mieszkańców w
2015

Sumarycz
Wystandaryzo
ny
Wystandaryzo
wany wskaźnik Wystandaryzowa
wany wskaźnik wskaźnik
liczby
ny wskaźnik
obciążenia
uczestnictwa
organizacji
uczestnictwa w
społeczne
w życiu
pozarządowych życiu publicznym
go
publicznym w
na 1000
w 2014
roku 2015
mieszkańców

SFERA TECHNICZNA I PRZESTRZENNOFUNKCJONALNA

Wystandaryzowa
ny wskaźnik
Wystandaryzowa Wystandaryzowa
Wystandaryzow Sumarycz
odsetek
ny
ny wskaźnik
ny wskaźnik
any wskaźnik
budynków
wskaźnik
liczby
odsetka
liczby
mieszkalnych
sfery
podmiotów
budynków
budynków
podłączonych do
techniczne
gospodarki
mieszkalnych
użyteczności
sieci
j
narodowej na
podłączonych do
publicznej na
kanalizacyjnych
100
sieci
100
lub
mieszkańców
wodociągowej
mieszkańców
przydomowych
oczyszczalni

Wskaźnik
sumarycz
ny
(Całkowit
y)

1

Babica

1246

-1,80

-1,22

0,24

0,59

-0,31

-2,50

-0,41

-1,02

-0,75

1,00

-0,77

-1,95

2

Czudec

3022

0,29

-0,87

-1,09

-1,21

-1,53

-4,40

-1,89

-0,88

-1,35

-1,40

-3,63

-4,00

3

Nowa Wieś

880

1,08

1,23

1,80

-1,30

-0,87

1,94

1,22

1,25

1,27

-0,80

1,72

1,82

4

Przedmieście
Czudeckie

1964

-0,30

0,02

1,30

0,51

0,67

2,20

0,95

-0,88

-0,45

1,60

0,28

1,69

5

Pstrągowa

2256

0,65

0,79

-0,78

0,27

1,20

2,13

0,96

1,38

1,38

-0,50

2,25

2,03

6

Wyżne

1430

-0,92

-0,36

-0,24

1,79

1,39

1,67

0,46

0,34

0,41

0,50

1,26

1,47

7

Zaborów

1069

1,07

1,65

0,89

-0,10

-0,08

3,43

0,42

1,02

1,04

0,70

2,76

3,00

GMINA CZUDEC

11867

Źródło: Opracowanie własne
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Obszarami cechującymi się największym natężeniem zjawisk kryzysowych zidentyfikowanych w
poszczególnych sferach są w:
 sferze społecznej:
Zaborów – wartość sumarycznego wskaźnika obciążenia społecznego: 3,43
Przedmieście Czudeckie – wartość sumarycznego wskaźnika obciążenia społecznego: 2,20
Pstrągowa - wartość sumarycznego wskaźnika obciążenia społecznego: 2,13
Nowa Wieś – wartość sumarycznego wskaźnika obciążenia społecznego: 1,94
Wyżne – wartość sumarycznego wskaźnika obciążenia społecznego: 1,67
 sferze gospodarczej:
Nowa Wieś – wartość wskaźnika prowadzenia działalności gospodarczej: 1,22
Pstrągowa - wartość wskaźnika prowadzenia działalności gospodarczej: 0,96
Przedmieście Czudeckie - wartość wskaźnika prowadzenia działalności gospodarczej: 0,95
Wyżne - wartość wskaźnika prowadzenia działalności gospodarczej: 0,46
Zaborów - wartość wskaźnika prowadzenia działalności gospodarczej: 0,42
 sferze technicznej:
Zaborów – wartość sumarycznego wskaźnika sfery technicznej: 2,76
Pstrągowa - wartość sumarycznego wskaźnika sfery technicznej: 2,25
Nowa Wieś - wartość sumarycznego wskaźnika sfery technicznej: 1,72
Wyżne - wartość sumarycznego wskaźnika sfery technicznej: 1,26
Z przeprowadzonych analiz wynika, że za obszary zdegradowane wymagające rewitalizacji należy
uznać poniżej wyszczególnione obszary. Obszary te charakteryzuje duże natężenie negatywnych
zjawisk społecznych i z tej przyczyny wymagają dodatkowego wsparcia.
Obszar zdegradowany:
Miejscowości: Zaborów, Pstrągowa, Nowa Wieś, Przedmieście Czudeckie, Wyżne.
Obszar rewitalizacji:
Obszar do rewitalizacji cechujący się szczególna koncentracją negatywnych zjawisk, o których
mowa w art.9 ust.1 ustawy o rewitalizacji zostaje wyznaczony na następującym obszarze
składającym się z 7 podobszarów.
Podobszar 1– Wieś Zaborów + wyznaczone działki w Nowej Wsi i Przedmieściu
Czudeckim – jest to obszar, w którym brak jest infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
mieszkańcy skarżą się, iż mają utrudnioną możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu.
Stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego będzie stanowić silny bodziec do wzrostu
atrakcyjności miejscowości pod względem przestrzennym, ale przede wszystkim umożliwi wzrost
aktywności fizycznej wśród mieszkańców i stworzy bazę do integracji społecznej. Dzięki budowie
kompleksu nastąpi rozwój klubów sportowych zrzeszających społeczność w szerokim spectrum
wiekowym. Poza tym, planowana poprawa jakości infrastruktury oświatowej będzie czynnikiem
polepszającym jakość pracy, zagwarantuje najmłodszym mieszkańcom miejscowości bezpieczne
warunki pobytu w placówce. W miejscowości Zaborów sieć wodno-kanalizacyjna jest bardzo słabo
rozwinięta, mieszkańcy borykają się z zagospodarowaniem ścieków. Zwiększenie obszarów
podłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej będzie stanowić istotny impuls do rozwoju
budownictwa jednorodzinnego i osiedlania się nowych mieszkańców w miejscowości.

Podobszar 2 – Przedmieście Czudeckie – rolniczy charakter obszaru jest ogromną szansą do
rozwoju tej gałęzi gospodarki na terenie gminy. Powstanie zakładu, który ukierunkuje się na
działalność związaną z rolnictwem polepszy jakość życia mieszkańców. Najważniejszym aspektem
będzie powstanie nowych miejsc pracy, stanowiących szansę dla okolicznych mieszkańców na
pobudzenie ich aktywności zawodowej. Należy wykorzystać ogromny potencjał gminy pod
względem rolniczym. Rozpoczęcie takiej działalności będzie stanowić bodziec dla społeczności do
zakładania własnej działalności gospodarczej. Ponadto usprawnienie pracy oczyszczalni ścieków
znajdującej się na tym terenie poprawi jakość życia mieszkańców obszarów zdegradowanych oraz
polepszy jakość środowiska naturalnego nie tylko tego obszaru, ale też całej gminy.
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Podobszar 3– Pstrągowa I, Podobszar 4– Pstrągowa II, Podobszar 5 – Pstrągowa III,
Podobszar 6– Pstrągowa IV, Podobszar 7– Pstrągowa V – bardzo dobra lokalizacja
miejscowości oraz bogate walory przyrodniczo – krajobrazowe stanowią o ogromnym potencjale
tego obszaru. Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, usługowej czy też handlowej
przyczyni się do rozwoju turystyki, co stwarza ogromną szansę między innymi dla gospodarstw
agroturystycznych. Wzrost aktywności w tym obszarze spowoduje wyprowadzenie miejscowości ze
stanu kryzysowego. Zadania przeznaczone do wykonania służyć będą także do stworzenia
warunków aktywnego wypoczynku dla całej społeczności gminnej, powstanie nowych miejsc pracy i
poprawy ogólnej jakości życia mieszkańców.
Na podobszarach zlokalizowanych w miejscowości zostały wyznaczone zadania, mające na celu
zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej zarówno dla mieszkańców jak i odwiedzających
turystów. Podniesienie standardów medycznych w miejscowości umożliwi wszechstronny rozwój
społeczny oraz stanie się kolejnym z czynników zwiększających atrakcyjności obszaru.

Obszary poddane procesowi rewitalizacji cechują się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk,
wśród których wymienić należy:


niezadowalający standard przestrzeni publicznej,



niewystarczająca lub o złym stanie technicznym liczba miejsc na obszarze rewitalizowanym
pełniącym funkcje integracyjne/przyjazne mieszkańcom gminy,



nieprawidłowości i uciążliwości obecnego systemu komunikacyjnego
rewitalizowanym w tym w szczególności: zły stan dróg, brak chodników,



niewykorzystanie możliwości zastosowania alternatywnych źródeł ciepła na terenie gminy,



brak żłobków



mała ilość infrastruktury kulturalnej nie rozwiązująca problemów spędzania czasu wolnego
przez mieszkańców i turystów,



mała ilość infrastruktury turystycznej na obszarze rewitalizowanym gminy, co hamuje
rozwój tego sektora,



mała ilość infrastruktury rekreacyjnej lub jej zły stan na obszarze rewitalizowanym –
niemożność rozwoju sektorów tzw. około rekreacyjnych np. gastronomia, baza noclegowa,



niedostateczna infrastruktura sportowa na obszarze rewitalizowanym,



niedostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych,



niedostateczny rozwój gospodarczy gminy powodujący konieczność podejmowania pracy
poza nią i związane z tym negatywne zjawiska społeczne.

na

obszarze

Problemy wymieniane powyżej wykazują potrzebę stworzenia kompleksowego podejścia do kwestii
trwałej peryferyzacji obszarów i marginalizacji dużych grup mieszkańców zdegradowanych
społecznie i ekonomicznie sołectw poprzez działania inspirujące rozwój nowych funkcji obszarów
problemowych oraz przywrócenie terenom zdegradowanym utraconych funkcji społecznogospodarczych.
Wybór obszarów rewitalizacji na obszarze zdegradowanym jest zgodny z zasadą koncentracji
programu rewitalizacji, w szczególności koncentracji terytorialnej gdyż wszystkie podobszary
pozwalają na skupienie działań rewitalizacyjnych, co przyniesie trwałe i realne zmiany na
wyznaczonym obszarze oraz wpłynie na wzrost jakości mieszkańców całej gminy.
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5.6. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji został wyznaczony w oparciu o poniższe wskaźniki.
Poziom sytuacji kryzysowej danego sołectwa określa wartość wskaźnika. Im wyższa wartość
wskaźnika, tym sytuacja wg danego wskaźnika jest gorsza, zero stanowi punkt neutralny, a im
niższa wartość, tym lepsza sytuacja.

WSKAŹNIKI OBCIĄŻENIA SPOŁECZNEGO

Mapa 4. Wystandaryzowany wskaźnik obciążenia demograficznego

Źródło: opracowanie własne

Najwyższy wskaźnik obciążenia demograficznego odnotowano w Nowej Wsi (1,08), kolejno w
Zaborowie (1,07) i Pstrągowej (0,65). Najbardziej korzystną sytuację demograficzną ma
miejscowość Babica (wartość wskaźnika: -1,80).
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Mapa 5. Wystandaryzowany wskaźnik ilości osób korzystających z pomocy społecznej na 1000
mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

Najwyższy wskaźnik osób korzystających z pomocy społecznej ma Zaborów (1,65), co może
wskazywać na najwyższy poziom ubóstwa w tym sołectwie. Najniższy wskaźnik ma Babica (-1,22)
oraz Czudec (-0,87), co może wskazywać na wyższy poziom życia mieszkańców tych sołectw.

Mapa 6. Wystandaryzowany wskaźnik liczby organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne
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Najwięcej organizacji pozarządowych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców danego sołectwa mają
Czudec (wartość wskaźnika: -1,09) oraz Pstrągowa (wartość wskaźnika: -0,78). Najmniej
natomiast ma Nowa Wieś (wartość wskaźnika: 1,80) oraz Przedmieście Czudeckie (wartość
wskaźnika: 1,30)
Mapa 7. Wystandaryzowany wskaźnik uczestnictwa w życiu publicznym w 2014 r.

Źródło: opracowanie własne

Wskaźnik uczestnictwa w życiu publicznym w roku 2014 został obliczony na podstawie frekwencji w
wyborach samorządowych. Pod względem uczestnictwa w życiu publicznym w roku 2014
najkorzystniej wypada Nowa Wieś (wartość wskaźnika: -1,30), a kolejno Czudec (wartość
wskaźnika: -1,21), natomiast najsłabiej wypadło Wyżne (wartość wskaźnika: 1,79).
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Mapa 8. Wystandaryzowany wskaźnik uczestnictwa w życiu publicznym w roku 2015

Źródło: opracowanie własne

Wskaźnik uczestnictwa w życiu publicznym w roku 2015 został opracowany w oparciu o frekwencję
na wyborach parlamentarnych. Na tej podstawie najbardziej aktywny okazał się Czudec (wartość
wskaźnika: -1,53), a najsłabiej Wyżne (wartość wskaźnika: 1,39), Pstrągowa (wartość wskaźnika:
1,20) oraz Przedmieście Czudeckie (wartość wskaźnika: 0,67)..
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Mapa 9. Sumaryczny wskaźnik obciążenia społecznego

Źródło: opracowanie własne

Sumaryczny wskaźnik obciążenia społecznego stanowi sumę poszczególnych wskaźników
wystandaryzowanych sfery społecznej, podsumowując tym samym wszystkie wskaźniki sfery
społecznej. Najbardziej kryzysową sytuację obserwujemy w miejscowości Zaborów, gdzie wskaźnik
obciążenia społecznego wynosi 3,43, natomiast najlepsza sytuacja dotyczy sołectw: Czudec (ze
wskaźnikiem: -4,40) oraz Babica (gdzie wskaźnik wynosi: -2,50).
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WSKAŹNIK PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Mapa 10. Wystandaryzowany wskaźnik liczby podmiotów gospodarki narodowej na 100
mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

Wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej w przeliczeniu na liczbę mieszkańców danego
sołectwa jest najwyższy (równocześnie najgorszy) w sołectwach: Nowa Wieś, Pstrągowa,
Przedmieście Czudeckie (wskaźniki wynoszą kolejno: 1,22, 0,96, 0,95). Świadczyć to może o małej
aktywności społecznej lub o trudnych warunkach do prowadzenia działalności gospodarczej na
terenie danych sołectw.
Najniższe, a zarazem najlepszy wskaźnik prowadzenia działalności
gospodarczej, odnotowano w sołectwie Czudec i wynosi on: -1,89, a kolejno w Babicy (-0,41).
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WSKAŹNIKI SFERY TECHNICZNEJ
Mapa 11. Wystandaryzowany wskaźnik odsetka budynków mieszkalnych podłączonych do sieci
wodociągowej

Źródło: Opracowanie własne

Największy odsetek budynków podłączonych do sieci wodociągowej ma miejscowość Babica
(wartość wskaźnika wynosi: -1,02). Najgorszą sytuację obserwujemy w Pstrągowej (wartość
wskaźnika: 1,38).
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Mapa 12. Wystandaryzowany wskaźnik odsetka budynków mieszkalnych podłączonych do sieci
kanalizacyjnych lub przydomowych oczyszczalni

Źródło: opracowanie własne

Największy odsetek budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnej obserwujemy w miejscowości
Czudec (wartość wskaźnika wynosi: -1,40), natomiast najmniejszy w Przedmieściu Czudeckim
(wartość wskaźnika wynosi: 1,60).
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Mapa 13. Wystandaryzowany wskaźnik liczby budynków użyteczności publicznej na 100
mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

Najwyższy odsetek budynków użyteczności publicznej odnotowano w sołectwie Czudec (wartość
wskaźnika: -1,40), natomiast najniższy w sołectwie Przedmieście Czudeckie (wartość wskaźnika:
1,60).
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Mapa 14. Sumaryczny wskaźnik sfery technicznej

Źródło: opracowanie własne

Sumaryczny wskaźnik sfery technicznej stanowi podsumowanie wskaźników tej sfery. Najlepszą
sytuację obserwujemy w sołectwie Czudec (wartość wskaźnika: -3,63), a najgorszą w sołectwach:
Zaborów, Pstrągowa oraz Nowa Wieś (wartość wskaźników kolejno: 2,76; 2,25; 1,72).
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WSKAŹNIK SUMARYCZNY CAŁKOWITY
Mapa 15. Wskaźnik sumaryczny całkowity

Źródło: opracowanie własne

Wskaźnik sumaryczny całkowity stanowi podsumowanie analizy wskaźnikowej dla Gminy Czudec.
Biorąc pod uwagę całokształt badanych wskaźników najgorzej wypada Zaborów (wartość
wskaźnika: 3,00), a najlepiej Czudec (wartość wskaźnika: -4,00).
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Mapa z wyznaczonym obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizowanym gminy Czudec z podkładem katastralnym
Mapa 16. Obszar zdegradowany i rewitalizowany

Źródło: Opracowanie własne
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Mapa 17. Podobszary rewitalizacji

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 27. Obszar rewitalizacji
LOKALIZACJA
OBSZAR
REWITALIZACJI

PODOBSZAR – 1
Zaborów – cała +
działki z Nowej Wsi
oraz Przedmieścia
Czudeckiego

PODOBSZAR – 2

Nr
działki

Powierzchnia
Mieszkańcy
ha

Działki w Nowej Wsi: 1146, 1145/2, 1144/2,
1140, 1138, 1139, 1141, 1142
Działki w Przedmieściu Czudeckim: 1631,
1559

655 ha

1081

Działki nr: 1542, 1541/1, 1540

8,6 ha

0

Działki nr: 4838/1, 4855/10, 4855/9, 4849,
7780, 4855/6, 4855/8, 4855/7, 7775/2,
4847, 4170/4, 4170/3, 4170/1, 4172,
7734, 4179, 4184/5, 4184/4, 4185/3

11,1 ha

31

Działki nr: 2342/1, 2342/3, 2342/4,
2343/2, 2347/7

4 ha

4

Działki nr: 1141/1, 1138/2, 8060, 1120/2,
1124, 1128/4, 1128/5, 1128/7, 1131/2,
1126, 1131/3, 1086/2, 1023/1

11,3 ha

0

Działki nr: 8018/9, 8018/4, 8018/6,
8019/4, 8019/3, 8019/5, 8019/1, 8020/3,
7278/15, 8035, 8034, 8036, 8037, 8038/5,
8038/3

31,8 ha

0

Przedmieście
Czudeckie

PODOBSZAR – 3
Pstrągowa I
(centrum)

PODOBSZAR – 4
Pstrągowa II

PODOBSZAR – 5
Pstrągowa III

PODOBSZAR – 6
Pstrągowa IV
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PODOBSZAR – 7
Działki nr: 2711/7, 2711/11, 2711/10

1 ha

0

Pstrągowa V

SUMA

722,8 ha

1116

Wstępnie wytyczony obszar rewitalizacji obejmujący 7 podobszarów, na których będą
realizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zlokalizowane w poszczególnych jednostkach
terytorialnych, wynosi 722,8 ha, co stanowi 8,53% powierzchni gminy Czudec. Liczba ludności
zamieszkała na tym obszarze wynosi 1116 osób, co stanowi 9,4% ludności gminy Czudec.

Powierzchnia gminy Czudec – 8 469 ha – 20% - 1 693,8 ha powierzchni gminy
Ludność gminy Czudec – 11 867 mieszkańców – 30% - 3 560 mieszkańców

Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Art. 10. 2.
Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej
niż 30% liczby mieszkańców gminy.
Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą
wspólnych granic.
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6. ZAŁOŻENIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY CZUDEC
6.1. Wizja rewitalizacji

Wizja to element treściowy właściwy dla wszystkich dokumentów strategicznych. Stanowi punkt
odniesienia dla oceny stopnia realizacji LPR, zaś jej uszczegółowieniem na poziomie operacyjnym
są ustalenia dotyczące celów rewitalizacji.

WIZJA

Czudec Gminą przyjazną mieszkańcom i turystom, w pełni wykorzystującą
walory przyrodnicze i kulturalne, dającą możliwość podniesienia standardu
życia mieszkańcom, prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju
społeczno-gospodarczego.

DEKLARACJA
WIZJI

Wyprowadzony z kryzysu obszar rewitalizacji będzie tworzył jedną
zwartą przestrzeń z pozostałymi terenami. Wzrost aktywizacji
publicznej, społecznej i gospodarczej nie tylko mieszkańców obszaru
zdegradowanego, ale i całej gminy, podniesie jej atrakcyjność
społeczną, inwestycyjną oraz jakość życia jej mieszkańców.
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6.2. Misja rewitalizacji

MISJA

Ożywienie społeczne i gospodarcze oraz rozwój infrastrukturalnoprzestrzenny obszaru zdegradowanego gminy Czudec z zachowaniem
zasad zrównoważonego rozwoju przy udziale lokalnej społeczności
poprzez realizację projektów służących minimalizacji zjawisk
kryzysowych, zaistniałych na wskazanych obszarach. Wzrost aktywności
fizycznej oraz usprawnienie i rozwój opieki medycznej przyczyniających
się do polepszenia kondycji zdrowotnej wśród mieszkańców. Stworzenie
dogodnej infrastruktury usługowo-handlowej przyczyniający się do
wzrostu liczby odwiedzających gminę Czudec

DEKLARACJA
MISJI

Szeroka współpraca oraz partnerstwo wszystkich interesariuszy procesu
rewitalizacji w budowaniu założonych celów strategicznych, zmierzających
do budowania wizerunku gminy Czudec, przyczyniają się także do
podniesienia atrakcyjności gospodarczej gminy, dbając jednocześnie o
ochronę środowiska naturalnego i kulturowego.

6.3 Cele rewitalizacji
Głównym celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czudec jest podniesienie atrakcyjności
Gminy Czudec, jako miejsca zamieszkania i pracy oraz ożywienie społeczne i gospodarcze
zdegradowanego obszaru połączone z podniesieniem atrakcyjności przestrzeni gminnej dla
turystów i inwestorów.
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Tabela 28. Cele rewitalizacji
Sfera procesu
rewitalizacji

Cele szczegółowe

Kierunki działań

1. Sfera społeczna

1.1 Aktywne i nowoczesne
społeczeństwo

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2 Przeciwdziałanie
negatywnym zjawiskom
społecznym
1.3 Wzrost poziomu życia
mieszkańców

2. Sfera techniczna

2.1 Rozwój infrastruktury

3. Sfera przestrzenno
– funkcjonalna

3.1 Wykorzystanie lokalnych
zasobów kulturalnych i
przyrodniczych
3.2 Kreowanie przestrzeni
służących zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców

4. Sfera gospodarcza

4.1 Wykorzystanie walorów
Gminy dla jej rozwoju
gospodarczego

5. Sfera środowiskowa

5.1 Poprawa jakości środowiska
naturalnego

Rozwój oferty kulturalnej
Rozwój oferty rekreacyjnej
Integracja społeczna
Wspieranie inicjatyw mających na
celu wzmocnienie więzi społecznych
1.2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
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 Poprawa warunków życia
mieszkańców
2.1.1 Poprawa stanu infrastruktury
społecznej
2.1.2 Poprawa stanu infrastruktury
technicznej
3.1.1 Ochrona i udostępnienie dziedzictwa
kulturalnego
3.1.2 Ochrona i udostępnienie dziedzictwa
przyrodniczego
3.2.1 Poprawa stanu zagospodarowania i
estetyki terenów zielonych
3.2.2 Stworzenie miejsc dedykowanych
różnym grupom użytkowników
3.2.3 Uporządkowanie przestrzeni
publicznej pod kątem funkcjonalnym
i estetycznym
4.1.1 Promowanie potencjału turystyczno
– rekreacyjnego gminy
4.1.2 Wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości
5.1.1 Poprawa jakości środowiska
naturalnego

6.4. Planowane działania na obszarze rewitalizacyjnym
Realizacje działań inwestycyjnych w polach interwencji objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji
winny służyć przede wszystkim poprawie jakości życia mieszkańców oraz ożywieniu gospodarczemu
i społecznemu całej Gminy Czudec.
Projekty z zakresu rewitalizacji muszą być realizowane jako kompleksowe przedsięwzięcia
dotyczące wszystkich aspektów wpływających na sytuację kryzysową rewitalizowanego obszaru.
Dotyczy to w szczególności następujących działań:
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przeznaczeniem na cele społeczne,

i

adaptacja

obiektów

2017 - 2023
infrastrukturalnych

2. Działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych
zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczne, gospodarcze);

obszarów

z

(np.

3. Zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni na cele
publiczne lub społeczne (np. basen boiska sportowe, place, skwery, parki);
4. Modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę
zewnętrzną; przedsięwzięcia w ramach powyższego typu projektu, o ile przewidują modernizację
energetyczną budynków, muszą mieć uzasadnienie w audycie energetycznym;
Głównym celem podejmowanych działań będzie zmiana dotychczasowych funkcji i dostosowania
terenu oraz znajdujących się tam obiektów do nowych potrzeb w zakresie usług, turystyki,
rekreacji, kultury, zdrowia i oświaty. Realizacja pozostałych zamierzeń rewitalizacyjnych przyczyni
się także do zmniejszenia dysproporcji występujących pomiędzy rozwojem wskazanego obszaru
zdegradowanego Gminy Czudec w odniesieniu do ośrodków o podobnym potencjale społecznogospodarczym w regionie.
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6.4.1. Zadania inwestycyjne
Tabela 29. Zadania inwestycyjne

Lp

1.

2

Tytuł
przedsięwzię
cia
inwestycyjne
go

Budowa
centrum
bezpieczeństw
a, kultury i
integracji
społecznej

Przebudowa
Centrum
Czudca

Zakres rzeczowy wraz z opisem
przedsięwzięcia inwestycyjnego

Budowa obiektu wielofunkcyjnego
obejmującego budowę garaży dla
OSP wraz ze świetlicą i zapleczem,
pomieszczeniem dla Sołtysa i Rady
Sołeckiej i koła Gospodyń wsi
Czudec i Przedmieścia Czudeckiego
salę konfencyjno-widowiskową na
około 120 miejsc, z zapleczem
magazynowym i pomieszczeniami
biurowymi dla Ośrodka Kultury oraz
sale warsztatowe (sale prób
orkiestry, zespołów regionalnych,
wykładów, gier itp.) oraz
szkoleniowe.
Obiekt będzie dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych
ruchowo.

- uporządkowanie przestrzeni i
poprawa estetyki centrum gminy
- wyeksponowanie zabytkowej
części Czudca
-stworzenie miejsc do handlu
wyrobami lokalnymi i prezentacji i
produktów lokalnych
-przebudowa nawierzchni plantów
- Przebudowa ciągów pieszych i
jezdnych,
- budowa infrastruktury dla osób
starszych i niepełnosprawnych,

Lokalizacja,
miejsce
realizacji
przedsięwzię
cia (adres,
granice,
numery
działek)

Działki nr 129
i 135
w Czudcu

Czudec działka
nr 82

Nazwa
podmiotów
realizujących
przedsięwzię
cie (nazwa,
adres, status
np.
przedsiębior
ca,
stowarzysze
nie

Gmina
OSP
OK
KGW

Gmina

Szacunkowy
kosztorys
do zakresu
rzeczowego

3 000 000,00

2 000 000,00

Przewidywany
harmonogram
realizacji
przedsięwzięcia
inwestycyjnego
Termin
rozpoczę
cia

2017

2017

Termin
zakoń
czenia

2020

2020

Uzasadnienie wyboru
tego zadania do
realizacji w ramach
PROGRAMU
REWITALIZACJI dla
GMINY CZUDEC
na lata 2017-2023.

Rezultaty realizacji
przedsięwzięcia oraz
wskazanie
negatywnego
zjawiska jakiego
dotyczy.

Zlokalizowanie obiektu w
centrum gminy pozwoli
na korzystanie z obiektu
wszystkim mieszkańcom
gminy Czudec – będzie
zatem oddziaływać w na
obszary zdegradowane.
Realizacja zadania jest
uzasadnia z uwagi na
zgłaszane przez
mieszkańców potrzeby
stworzenia nowych
możliwości spędzania
wolnego czasu,
rozszerzenia oferty
kulturalno – oświatowej i
szkoleniowej dla
mieszkańców (w
szczególności dla dzieci i
młodzieży, dla osób
starszych oraz osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym), poprawę
estetyki przestrzeni oraz
poprawę bezpieczeństwa
(OSP Czudec jako
jednostka wpisana do
KSRD prowadzi działania
ratownicze na terenie
całej gminy).

-stworzenie nowych
miejsc integracji
społecznej
mieszkańców całej
gminy.
-aktywizacja
mieszkańców i
ograniczenie zjawiska
wykluczenia
społecznego,
-poszerzenie oferty OK
na aktywne spędzanie
wolnego czasu przez
młodzież i seniorów
- odbudowa więzi
społecznych,
-zachowanie i ochrona
dziedzictwa
kulturowego
-poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców gminy
- podniesienie
standardów
świadczonych usług.
- poprawa jakości życia
mieszkańców.

Inwestycja służyć będzie
wszystkim mieszkańcom
gminy w tym
mieszkańcom obszarów
zdegradowanych.
Przyjęcie do realizacji
tego zadania wynika z
potrzeby stworzenia
nowych perspektyw
aktywizacji społecznogospodarczej
mieszkańców gminy,

-włączenie
mieszkańców
społeczności lokalnej w
rozwój funkcji
turystycznej i
rekreacyjnej gminy,
- wzrost
przedsiębiorczości podniesienie aktywności
gospodarczej
mieszkańców gminy
- stworzenie nowych

Cel

Źródła
finansowania

1.1.1
1.1.3
1.1.4
1.2.1
1.3.1
1.3.2
2.1.2
3.2.2

- Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Podkarpackieg
o 2014-2020,
(Oś 6.3)
- Budżet
Gminy
- Program
Operacyjny
Ministra
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego
2017-2022,
infrastruktura
kultury
- Program
Operacyjny
Ministra
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego
2017-2022,
Promesa
MKiDN
- Fundusz
Wyszehradzki
- NMF i MF
EOG 20152020
Fundacje
krajowe i
zagraniczne
- RPO WP
2014-2020
Oś
priorytetowa
6.3,
- budżet
gminy.

Proponowa
ny sposób
pomiaru
rezultatów
realizacji
przedsię
wzięcia.

- liczba
spotkań,
- liczba
wydarzeń
kulturalnych
- liczba
szkoleń,
warsztatów
lub
spotkań/zebr
ań
mieszkańców
- liczba
interwencji
osp

-liczba
wydarzeń
kulturalnych
- liczna
koncertów i
występów
zespołów i
kapel
regionalnych
- liczba
zorganizowa
nych targów

1.1.1
2.1.1
2.1.2
3.1.1
3.2.1
3.2.2
3.2.3
4.1.1
4.1.2
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-przebudowa monitoringu,
- likwidacja barier
architektonicznych,
-przebudowa sieci
elektroenergetycznej i
telekomunikacyjnej

3

4

Kontynuacja
budowy
centrum sportu
i rekreacji

Budowa
infrastruktury
sportowo –
rekreacyjnej w
miejscowości
Zaborów

- budowa basenu (odkrytego),
- budowa placu zabaw,
- budowa boisk sportowych,
skateparku, siłowni zewnętrznej
- budowa obiektu restauracyjnego,
- budowa ciągów miejsc
odpoczynku, komunikacyjnych,
oświetlenia itp.

- budowa placu zabaw,
- budowa boisk sportowych,
- budowa siłowni zewnętrznej
- budowa miejsc odpoczynku,
- budowa infrastruktury
towarzyszącej- ciągów
komunikacyjnych, oświetlenia itp.

rozszerzenia oferty
kulturalno-oświatowej
i możliwości spędzania
wolnego czasu, poprawy
estetyki przestrzeni przez
co zwiększenie
atrakcyjności
turystycznej gminy.

Czudec,
działki nr: 317
i 318, 314/2,
314/6 315/7,
315/5, 321/9

Wieś Zaborów
331/10,
331/12

Sektor
publiczny –
Sektor
prywatny
Sektor
społeczny

Gmina

6 000 000,00

200 000,00

2017

2017

2023

2018

Inwestycja służyć będzie
wszystkim mieszkańcom
gminy w tym
mieszkańcom obszarów
zdegradowanych.
Potrzebę realizacji
zadania uzasadniają
wnioski mieszkańców
dotyczące stworzenia
nowej infrastruktury
sportowej, nowych
możliwości spędzania
wolnego czasu,
aktywnego wypoczynku
Realizacja tego zadania
wiąże się również ze
stworzeniem nowych
miejsc pracy.

Inwestycja służyć będzie
głównie mieszkańcom
Zaborowa. W
miejscowości Zaborów
brak jest infrastruktury
sportowej, brak
możliwości spędzania
wolnego czasu i
aktywnego wypoczynku.

miejsc integracji
społecznej
mieszkańców całej
gminy.
-poszerzenie oferty na
aktywne spędzanie
wolnego czasu przez
młodzież
- odbudowa więzi
społecznych,
-zachowanie i ochrona
dziedzictwa
kulturowego
- zwiększenie
funkcjonalności
przestrzeni publicznej
- poprawa jakości życia
mieszkańców.
- wzrost atrakcyjności
gminy poprzez rozwój
bazy turystycznej i
sportowej
-stworzenie warunków
do aktywnego
wypoczynku dla dzieci i
dorosłych, a także osób
starszych,
- stworzenie nowych
miejsc integracji
społecznej
mieszkańców całej
gminy
- powstanie nowych
miejsc pracy w
szczególności dla
młodzieży w okresie
letnim – ograniczenie
bezrobocia i skutków
wykluczenia
- rozwój kubów
sportowych i organizacji
społecznych
promujących zdrowy
tryb życia
- poprawa jakości życia
mieszkańców.
- wzrost atrakcyjności
miejscowości poprzez
rozwój bazy
rekreacyjno-sportowej
-stworzenie warunków
do aktywnego
wypoczynku dla dzieci i
dorosłych, a także osób
starszych,
- stworzenie nowych
miejsc integracji
społecznej
mieszkańców wsi,
- rozwój kubów
sportowych i organizacji
społecznych

produktów
regionalnych
- nasilenie
ruchu
turystyczne
go

- liczba osób
korzystający
ch z
obiektów
sportowych
- liczba
nowych
organizacji
społecznych

- liczba osób
korzystający
ch z
obiektów
sportowych

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.1
1.3.1
2.1.2
3.2.2
4.1.1
4.1.2

- RPO WP
2014-2020
Oś
priorytetowa
6.3,
- budżet
gminy

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.1
1.3.1
2.1.1
2.1.2
3.2.2
3.2.3

- RPO WP
2014-2020
Oś
priorytetowa
6.3,
- budżet
gminy
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promujących zdrowy
tryb życia.
- ograniczenie zjawiska
wykluczenia
- poprawa jakości życia
mieszkańców.

5

6

7

8

Rozbudowa i
modernizacja
budynku OSP

Rozbudowa i
modernizacja
budynku szkoły
podstawowej w
Zaborowie

Budowa sieci
wodociągowej i
kanalizacyjnej
w miejscowości
Zaborów

Budowa
ścieżek i
szlaków pieszo
rowerowych w
miejscowości
Zaborów

- docieplenie budynku,
- wymiana dachu,
- modernizacja i doposażenie
pomieszczeń pod potrzeby koła
gospodyń wiejskich oraz świetlicy
dla młodzieży
- likwidacja barier
architektonicznych

- budowa 2 klas lekcyjnych dla
oddziałów przedszkolnych
-docieplenie budynku,
- modernizacja i doposażenie klas i
świetlicy szkolnej
- likwidacja barier
architektonicznych

-wykonanie dokumentacji
projektowej
- uzyskanie pozwoleń na budowę
- budowa 12 km sieci kanalizacyjnej
- budowa 15 km Sieci wodociągowej

- wykonanie dokumentacji
projektowej
- uzyskanie pozwoleń na budowę
- ścieżek pieszo – rowerowych na
terenie wsi Zaborów, o łącznej
długości ok. 10 km w raz z
oznakowaniem szlaków i budową
miejsc do odpoczynku
- połączenie nowo wybudowanych
ścieżek z istniejącym szlakiem
„Dębowym” i „Bukowym”

Wieś Zaborów
Dz. 331/11

Wieś Zaborów
Dz. 217

Wieś Zaborów

Wieś Zaborów

Gmina
OSP

Gmina

400 000,00

300 000,00

2020

2018

2022

Inwestycja przyczyni się
do stworzenia nowych
możliwości spędzania
wolnego czasu dla dzieci i
młodzieży, dla osób
starszych, wpłynie na
poprawę estetyki
przestrzeni.

2020

Inwestycja przyczyni się
do polepszenia warunków
nauki i pracy, wpłynie na
poprawę estetyki
przestrzeni, stworzone
zostaną bezpieczne
warunki do pobytu w
szkole dzieci
najmłodszych.

Budowa
kanalizacji
2 000 000,00

2018

2021

Budowa
Wodociągu
1 200 000,00

2018

2021

Gmina

Gmina

100 000,00

2019

2020

Inwestycja służyć będzie
mieszkańcom Zaborowa.
W miejscowości Zaborów
sieć wodno-kanalizacyjna
jest bardzo słabo
rozwinięta. Mieszkańcy
borykają się z
problemem wywozu
ścieków, a także z
brakiem wody w związku
z nasilającym się
zjawiskiem obniżania
poziomu wód
gruntowych. Brak
infrastruktury wod - kan
stanowi również barierę
dla rozwoju budownictwa
jednorodzinnego.
Inwestycja służyć będzie
nie tylko mieszkańcom
Zaborowa, ale także całej
społeczności gminnej
oraz turystom. Obecne w
miejscowości Zaborów
szlaki turystyczne są
słabo rozwinięte, brak
jest również innej
infrastruktury sportowej,
a tym samym brak
możliwości spędzania
wolnego czasu i
aktywnego wypoczynku.

-stworzenie nowych
miejsc integracji
społecznej
-aktywizacja
mieszkańców
-poszerzenie oferty na
aktywne spędzanie
wolnego czasu przez
młodzież i seniorów
- odbudowa więzi
społecznych
-poprawa warunków
edukacji
-poszerzenie oferty na
aktywne spędzanie
wolnego czasu przez
dzieci i młodzież
- poprawa jakości życia
mieszkańców w
szczególności –młodych
rodziców i dzieci.

- poprawa jakości życia
mieszkańców obszaru
zdegradowanego
- poprawa stanu
ochrony środowiska
naturalnego
- wzrost atrakcyjności
terenów pod
budownictwo
jednorodzinne
- osiedlanie się nowych
mieszkańców, a tym
samym poprawa
wskaźników
demograficznych
- wzrost atrakcyjności
miejscowości poprzez
rozwój bazy
turystycznej
-stworzenie warunków
do aktywnego
wypoczynku dla dzieci i
dorosłych, a także osób
starszych,
- rozwój kubów
sportowych i organizacji
społecznych
promujących zdrowy
tryb życia.

- liczba
spotkań,
- liczba
wydarzeń
kulturalnych
- liczba
szkoleń,
warsztatów
lub
spotkań/zebr
ań
mieszkańców

- liczba
dzieci w
nowych
oddziałach

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.3.3

- RPO WP
2014-2020
Oś
priorytetowa
6.3,
- budżet
gminy
-inwestor
prywatny

1.1.2
1.3.1
1.3.3
3.2.2

- RPO WP
2014-2020
Oś
priorytetowa
6.3,
- budżet
gminy
-inwestor
prywatny

1.3.3
2.2.1
5.1.1

- RPO WP
2014-2020
Oś
priorytetowa
6.3,
- budżet
gminy

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.1
1.3.1
2.1.1
2.1.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

- RPO WP
2014-2020
Oś
priorytetowa
6.3,
- budżet
gminy

- liczba
gospodarstw
domowych i
obiektów
użyteczności
publicznej
korzystający
ch z sieci
wod-kan

- liczba osób
korzystający
ch ze ścieżek
pieszo rowerowych
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9

10

11

12

Remont drogi
Zaborów –
Łopuszka –
Nowa wieś
Podlas

Modernizacja
świetlicy
wiejskiej i
zagospodarowa
nie terenu
przyszkolnego
w miejscowości
Nowa Wieś

Rozwój
działalności
agroturystyczn
ej, handlowej,
usługowej i
produkcyjnej

Budowa i
modernizacja

- wykonanie dokumentacji
projektowej
- uzyskanie pozwoleń na
budowę/remont drogi
- wykonanie remontu drogi na
odcinku ok. 2km.

- docieplenie budynku
- wymiana okien,
- malowanie pokrycia dachowego,
- budowa sanitariatów,
- modernizacja i doposażenie
świetlicy dla młodzieży oraz
pomieszczenia dla koła Gospodyń
Wiejskich
- doposażenie placu zabaw i boisk
sportowych
- budowa infrastruktury
towarzyszącej (drogi wew. parkingi
itp.)

- budowa placówek handlowych
- budowa placówek usługowych i
gastronomicznych,
- budowa zakładów produkcyjnych i
przetwórczych,
- budowa obiektów sportoworekreacyjnych
- rozwój agroturystyki

- budowa nowych i modernizacja
istniejących obiektów ochrony

Zaborów –
Nowa Wieś

Nowa Wieś,
działki 1174,
1146,
1145/2,1144/
2, 1140,
1138, 1139,
1141 i 1142

Pstrągowa I
Pstrągowa II
Pstrągowa III
Pstrągowa IV
Pstrągowa V

Pstrągowa I
(centrum)

2017 - 2023

Gmina

Gmina
Koło
Gospodyń
wiejskich
Organizacje
społeczne
Ośrodek
Kultury

- gmina
- sektor
prywatny
- sektor
społeczny

Gmina
Sektor

200 000,00

250000,00

2019

2020

2020

2021

10 000000,00

2017

2023

8 000 000,00

2018

2023

Inwestycja służyć będzie
nie tylko mieszkańcom
Zaborowa, ale także całej
społeczności gminnej.

Inwestycja służyć będzie
głównie mieszkańcom
Nowej Wsi. W
miejscowości brak
możliwości spędzania
wolnego czasu i
aktywnego wypoczynku
dla młodzieży oraz dla
osób dorosłych i
seniorów. Stworzy
warunki do organizacji
spotkań, szkoleń,
warsztatów itp.,
przyczyni się do
powstania nowych
organizacji.
W ramach tego zadania
mogą być realizowane
różnorodne projekty
zarówno przez sektor
prywatny jak i publiczny.
Inwestycje służyć będą
nie tylko mieszkańcom
Pstrągowej, ale także
całej społeczności
gminnej oraz turystom.
Położenie miejscowości
oraz bogate walony
przyrodnicze stanowią
ogromny potencjał
turystyczny, którego
wykorzystanie przyczyni
się do rozwoju
miejscowości i
wyprowadzenia
Pstrągowej ze stanu
kryzysowego.
W ramach tego zadania
mogą być realizowane

- ograniczenie zjawiska
wykluczenia
- poprawa jakości życia
mieszkańców.
- poprawa jakości życia
mieszkańców obszaru
zdegradowanego
- zwiększenie
funkcjonalności szlaków
komunikacyjnych,
- wzrost atrakcyjności
terenów pod
budownictwo
jednorodzinne
- osiedlanie się nowych
mieszkańców,
a tym samym poprawa
wskaźników
demograficznych
- poszerzenie
możliwości spędzania
wolnego czasu,
-stworzenie warunków
do aktywnego
wypoczynku dla dzieci i
dorosłych, a także osób
starszych,
- stworzenie nowych
miejsc integracji
społecznej
mieszkańców wsi,
- rozwój organizacji
społecznych
promujących zdrowy
tryb życia,
- ograniczenie zjawiska
wykluczenia
- poprawa jakości życia
mieszkańców.

1.3.3
2.1.2
3.2.3
5.1.1

- RPO WP
2014-2020
Oś
priorytetowa
6.3,
- budżet
gminy

1.1.2
1.1.3
1.2.1
1.3.3
3.2.2

- RPO WP
2014-2020
Oś
priorytetowa
6.3,
- budżet
gminy
-inwestor
prywatny

1.1.3
1.3.3
2.1.1
2.1.2
4.1.2

- RPO WP
2014-2020
Oś
priorytetowa
6.3,
- budżet
gminy
- inwestor
prywatny

1.1.3
1.2.1

- RPO WP
2014-2020

- liczba osób
korzystający
ch

- liczba
nowych
organizacji
społecznych,
-liczba
szkoleń,
warsztatów
- liczba
osób
korzystający
ch z
urządzeń
sportowych

- pobudzenie
aktywności społecznej i
gospodarczej
- wzrost atrakcyjności
miejscowości poprzez
rozwój bazy
turystycznej
-stworzenie warunków
do aktywnego
wypoczynku dla dzieci i
dorosłych, a także osób
starszych,
- wzrost atrakcyjności
miejscowości
- powstanie nowych
miejsc pracy
- ograniczenie zjawiska
wykluczenia
- poprawa jakości życia
mieszkańców.

- liczba
nowych
podmiotów
gospodarczy
ch i
organizacji
społecznych
ograniczenie
liczby osób
korzystający
ch z pomocy
społecznej

- poprawa jakości życia
mieszkańców

- liczba
nowych
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infrastruktury
ochrony
zdrowia i
rozwój usług
medycznych i
opiekuńczych

13

14

Termomoderni
zacja
budynków
użyteczności
publicznej
I
wykorzystanie
OZE

Budowa
obiektów
usługowych,
sportowo –
rekreacyjnych
oraz domów
opieki
całodobowej
dla osób
starszych

zdrowia
- rozwój usług medycznych i
opiekuńczych
- termomodernizacja budynków
- wykorzystanie OZE
- likwidacja barier
architektonicznych
- budowa infrastruktury
towarzszącej (drogi wew. parkingi
itp.)

Termomodernizacja i wykorzystanie
OZE w budynkach użyteczności
publicznej m.in.: w budynkach
szkolnych, w Domu Ludowym,
remiza OSP, i w budynkach
sakralnych.

- budowa budynków usługowych,
sportowych, rekreacyjnych oraz
obiektów infrastruktury technicznej
- budowa domów opieki
całodobowej
- budowa infrastruktury
towarzyszącej (drogi dojazdowe,
chodniki, ścieżki spacerowe, miejsca
rekreacji i wypoczynku)
- urządzenie terenów zielonych.

2017 - 2023
prywatny
Sektor
społeczny

Pstrągowa I
+działka OSP

Pstrągowa I
Pstrągowa II
Pstrągowa III
Pstrągowa IV
Pstrągowa V

Gmina
Sektor
prywatny
Sektor
społeczny

Gmina
Sektor
prywatny
Sektor
społeczny

1 500 000

6 000 000,00

2019

2018

2023

2023

15

Rozwój
infrastruktury
turystycznej w
m.
Przedmieście
Czudecke

Budowa przystani kajakowej na
rzece Wisłok i infrastruktury
towarzyszącej w miejscowości
Przedmieście Czudeckie

Przedmieście
Czudeckie.
1631
1559

Gmina
Sektor
Prywatny

400 000,00

2020

2023

16

Budowa
zakładu
przetwórstwa

Budowa zakładów przetwórstwa
rolno- spożywczego w miejscowości
Przedmieście Czudeckie

Przedmieście
Czudeckie,
działki

Sektor
prywatny
Sektor

4 000 000,00

2019

2022

różnorodne projekty
zarówno przez sektor
prywatny jak i publiczny.
Inwestycje służyć będą
nie tylko mieszkańcom
Pstrągowej, ale także
całej społeczności
gminnej oraz turystom i
mają na celu
zapewnienie
bezpieczeństwa
zdrowotnego i poprawę
odstępności do świadczeń
opieki zdrowotnej i
podniesienie standardy
świadczonych usług.
W ramach tego zadania
mogą być realizowane
projekty zarówno przez
sektor prywatny jak i
publiczny. Inwestycje
służyć będą ograniczeniu
zużycia energii oraz
poprawie jakości
środowiska naturalnego.
W ramach tego zadania
mogą być realizowane
projekty we współpracy
sektora prywatnego,
publicznego i
społecznego. W opiekę
nad osobami starszymi
mogą zostać
zaangażowane
organizacje społeczne i
młodzieżowe. Nowe
obiekty sportowo
rekreacyjne rozszerzą
możliwości spędzania
wolnego czasu i
przyczynią się do rozwoju
usług turystycznych i
rekreacyjnych oraz
stworzenia nowych
miejsc pracy.
Inwestycja służyć będzie
nie tylko mieszkańcom
Przedmieścia
Czudeckiego, ale także
całej społeczności
gminnej oraz turystom.
Położenie miejscowości
(nad brzegiem Wisłoka) i
walory przyrodnicze
stanowią ogromny
potencjał i dają szanse
na rozwój usług
rekreacyjnych i
turystycznych.
Inwestycja służyć będzie
całej społeczności
gminnej. Rolniczy

- zapewnienia
wszechstronnego
rozwoju społecznego
-pobudzenie aktywności
społecznej i
gospodarczej
- wzrost atrakcyjności
miejscowości poprzez
rozwój bazy medycznej.
- powstanie nowych
miejsc pracy
- ograniczenie zjawiska
wykluczenia

- poprawa jakości życia
mieszkańców
- ochrona środowiska
naturalnego

-pobudzenie aktywności
społeczno-gospodarczej
- ograniczenie zjawiska
bezrobocia poprzez
stworzenie nowych
miejsc pracy
- integracja społeczna
- rozwój organizacji
społecznych
promujących zdrowy
tryb życia,
- ograniczenie zjawiska
wykluczenia
- poprawa jakości życia
mieszkańców.

- wzrost atrakcyjności
miejscowości poprzez
rozwój bazy
rekreacyjnej
-stworzenie warunków
do aktywnego
wypoczynku
- rozwój kubów
sportowych i organizacji
społecznych
promujących zdrowy
tryb życia
- poprawa jakości życia
mieszkańców.
- pobudzenie
aktywności społecznej i
gospodarczej,

podmiotów
gospodarczy
ch i
organizacji
społecznych
- ograniczenie liczby
osób
korzystający
ch z pomocy
społecznej

1.3.2
2.1.1
3.2.2
4.1.2

Oś
priorytetowa
6.3,
- budżet
gminy
- inwestor
prywatny

1.3.3
2.1.2
5.1.1

- RPO WP
2014-2020
Oś
priorytetowa
6.3,
- budżet
gminy
-inwestor
prywatny
- RPO WP
2014-2020
Oś
priorytetowa
6.3,
- budżet
gminy
-inwestor
prywatny

Liczba
modernizacji

1.1.3
1.2.1
1.3.2
1.3.3
2.1.1
3.2.2
3.2.3
- liczba nowo
wybudowany
ch obiektów

-liczba
zorganizowa
nych
spływów
kajakowych

- zmniejszenie
liczby
bezrobo

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.1
1.3.1
3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
4.1.1
4.1.2

- RPO WP
2014-2020
Oś
priorytetowa
6.3,
- budżet
gminy
-inwestor
prywatny

1.3.3
2.1.1
2.1.2

- RPO WP
2014-2020
Oś
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rolnospożywczego

17

Modernizacja i
rozbudowa
oczyszczalni
ścieków

1542, 1541/1,
1540

Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w
miejscowości Przedmieście
Czudeckie

Przedmieście
Czudeckie,
działki
1542, 1541/1,
1540

2017 - 2023
Społeczny

Gmina

charakter gminy stanowi
potencjał, którego
wykorzystanie przyczyni
się do rozwoju
miejscowości i
wyprowadzenia jej ze
stanu kryzysowego.

5 000 000,00

2021

2023

- powstanie nowych
miejsc pracy
- ograniczenie zjawiska
wykluczenia
- poprawa jakości życia
mieszkańców.

Inwestycja służyć będzie
mieszkańcom Całej
Gminy. I przyczyni się do
poprawy stanu
środowiska naturalnego
gminy.

- poprawa jakości życia
mieszkańców obszaru
zdegradowanego
- poprawa stanu
ochrony środowiska
naturalnego

tnych
- zmniejsze
nie
liczby
osób
korzystający
ch z pomocy
GOPS
- liczba
gospodarstw
domowych i
obiektów
użyteczności
publicznej
korzystający
ch z sieci
wod-kan

3.2.3
4.1.2

priorytetowa
6.3,
- budżet
gminy
-inwestor
prywatny

1.3.3
5.1.1

- RPO WP
2014-2020
Oś
priorytetowa
6.3,
- budżet
gminy
-inwestor
prywatny

Powyższe działania przyniosą trwałe efekty dla mieszkańców gminy w postaci podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu, a co za tym idzie zwiększenie poziomu korzyści gospodarczych gminy. Działania prowadzić powinny do
wzrostu aktywności gospodarczej i społecznej partnerów regionalnych oraz generować docelowo zwiększenie zatrudnienia w regionie, co wpłynie korzystnie także na zniwelowanie różnic w rozwoju społeczno–gospodarczym
pomiędzy regionami i w ramach regionów.

6.4.2. Zadania społeczne
Tabela 30. Zadania społeczne

Lp

Tytuł
przedsięwzi
ęcia
społecznego

1. Budowa
1
i
rozwój
kapitału
społecznego,
zwiększenie
stopnia
partycypacji
mieszkańców
w sprawach
publicznych
oraz wsparcie
tworzenia i
rozwoju
organizacji
pozarządowy
ch

Organiza
tor/reali
zator

Gmina
Czudec
Ośrodek
Kultury
Biblioteka
Publiczna
Organizac
je
pozarząd
owe

Partnerzy
społeczni

Ośrodek
Kultury
GBP
Organizacje
pozarządow
e
Ochotnicze
Straże
Pożarne
Koła
Gospodyń
Wiejskich

Adresaci
/beneficje
nci
społeczni

Mieszkańcy
Gminy
Organizacj
e
pozarządo
we
Grupy
parafialne

Cele do
osiągnięcia

- wzrost
aktywności
społecznej i
obywatelskiej
mieszkańców
- rozwój
społecznogospodarczy
- wzmocnienie
istniejących
zasobów
kapitału
społecznego
- kształtowanie
pożądanych
postaw
społecznych i
obywatelskich

Zakres rzeczowy
wraz z opisem
przedsięwzięcia

- organizacja
szkoleń, warsztatów,
konferencji itp.
- wsparcie procesu
tworzenia i rozwoju
organizacji
pozarządowych
- działania doradcze
i szkoleniowe dla
mieszkańców gminy
- programy
grantowe
- tworzenie świetlic i
klubów dla dzieci i
młodzieży, a także
dla osób starszych

Szacunko
wy
kosztorys
do
zakresu
rzeczowe
go

500 000,00

Przewidywany
harmonogram
realizacji
przedsięwzięcia
inwestycyjnego

Termin
rozpocz
ęcia

Termin
zakończ
enia

2018

2023

Rezultaty
realizacji
przedsięwzięcia
oraz wskazanie
negatywnego
zjawiska,
jakiego dotyczy

Proponowa
ny sposób
pomiaru
rezultatów
realizacji
przedsięwz
ięcia

- aktywizacja
mieszkańców,
- ograniczenie
zjawiska
bezrobocia
- ograniczenia
zjawiska
wykluczenia
społecznego,
-poszerzenie
oferty na
aktywne
spędzanie
wolnego czasu
- odbudowa więzi
społecznych,
-zachowanie i
ochrona
dziedzictwa
kulturowego

- liczba osób
biorąca
udział w
szkoleniach,
warsztatach
itp.
- liczba
osób, które
podejmą
pracę lub
działalność
gospodarczą,
- liczba
nowych
organizacji
społecznych
i podmiotów
gospodarczych

Powiązanie
krzyżowe
projektu
z
przedsięwzię
ciem
inwestycyjny
m
Projekt
powiązany
jest z
„Budową
centrum
bezpieczeństw
a, kultury i
integracji
społecznej”
poprzez
stworzenie
warunków
lokalowych do
organizacji
szkoleń,
warsztatów,
konferencji
itp.,

Uzasadnienie
wyboru tego
zadania do
realizacji w
ramach
PROGRAMU
REWITALIZAC
JI dla GMINY
CZUDEC
na lata 20172023
Projekt obejmie
wszystkich
mieszkańców
gminy.
Oddziaływał
będzie w
szczególności
na obszary
zdegradowane
Realizacja
zadania jest
uzasadnia z
uwagi na
zgłaszane przez
mieszkańców
potrzeby
stworzenia
nowych
możliwości
spędzania

Cele

1.1.1

Źródła
finanso
wania

programy
zewnętrzne
- budżet
gminy
-inwestor
prywatny
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- poprawa jakości
życia
mieszkańców
-wsparcie
rozwoju zasobów
społecznych
-promocja
integracji i
włączenia
społecznego

2.

Wsparcie
rozwój
zasobów
ludzkich
poprzez:
- organizację
programów i
szkoleń dla
osób
dorosłych i
osób
starszych realizację
programów i
zajęć
pozalekcyjnyc
h dla dzieci i
młodzieży
opracowanie
programów
rozwojowych
stypendialnyc
h dla
zdolnych
uczniów oraz
programów
wyrównawczy
ch dla dzieci i
młodzieży

Gmina
Czudec
Ośrodek
Kultury
Biblioteka
Publiczna
Placówki
oświatowe
Organizac
je
pozarząd
owe

Ośrodek
Kultury
GBP
Organizacje
pozarządow
e
Placówki
oświatowe
GOPS

Mieszkańcy
Gminy
Uczniowie
przedszkoli
szkół
podstawowych i
ponadpodstawowych

- podniesienie
kompetencji i
umiejętności
zawodowych
mieszkańców
gminy
- poszerzenie
oferty
edukacyjnej i
aktywizacja
osób w
podeszłym
wieku
- stworzenie
programów
edukacyjnych i
rozszerzenie
oferty zajęć
pozalekcyjnych
dla dzieci i
młodzieży
szkolnej,
- wzrost
kompetencji i
lepsze
przygotowanie
młodzieży do
wejścia na
rynek pracy
- promowanie
właściwych
wzorców
zachowań i
kształtowanie
pożądanych
postaw
społecznych i
obywatelskich

- organizacja
szkoleń, warsztatów,
dla uczniów i
nauczycieli
- programy
edukacyjne i (w tym
organizacja zajęć
pozalekcyjnych) dla
dzieci i młodzieży
szkolnej,
- działania doradcze
i szkoleniowe dla
mieszkańców gminy
w tym osób
starszych i
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
- programy
grantowe i
stypendialne

500 000,00

2018

2023

- rozszerzenie
oferty
edukacyjnej
-rozwój
kompetencji i
umiejętności
zawodowych
- aktywizacja
zawodowa
mieszkańców,
- ograniczenie
zjawiska
bezrobocia
- ograniczenia
zjawiska
wykluczenia
społecznego,
- odbudowa więzi
społecznych,
-poprawa jakości
życia
mieszkańców
-wsparcie
rozwoju zasobów
społecznych

- liczba osób
biorąca
udział w
szkoleniach,
warsztatach
itp.
- liczba
osób, które
podejmą
pracę lub
działalność
gospodarczą,

Projekt
powiązany
jest z
„Budową
centrum
bezpieczeństw
a, kultury i
integracji
społecznej”
- Rozwój
infrastruktury
turystycznej w
m.
Przedmieście
Czudeckie
- Budowa
infrastruktury
sportoworekreacyjnej w
miejscowości
Zaborów
- Budowa
ścieżek i
szalów pieszo
rowerowych w
miejscowości
Zaborów

3

Rozwój oferty
usług
społecznych
skierowanych
do różnych
grup
odbiorców

Gmina
Czudec
Ośrodek
Kultury
Biblioteka
Publiczna
Placówki

Ośrodek
Kultury
GBP
Organizacje
pozarządow
e
Placówki

Mieszkańcy
Gminy
Uczniowie
przedszkoli
, szkół
podstawow
ych i

- rozwój
szerokiej i
zróżnicowanej
oferty usług
społecznych
kierowanych do
różnorodnych

-organizacja
przedsięwzięć
związanych z
rozwojem oferty
usług kulturalnych
(organizacja
programów

500 000,00

2018

2023

- aktywizacja
mieszkańców,
- ograniczenia
zjawiska
wykluczenia
społecznego,
-poszerzenie

- liczba
wydarzeń
kulturalnych
i sportowych
- liczba
uczestników
wydarzenia

Projekt
powiązany
jest z
następującymi
projektami
inwestycyjnymi

wolnego czasu,
rozszerzenia
oferty
kulturalnooświatowej i
szkoleniowej dla
mieszkańców
(w
szczególności
dla dzieci i
młodzieży, dla
osób starszych
oraz osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym)
Projekt obejmie
wszystkich
mieszkańców
gminy.
Oddziaływał
będzie w
szczególności
na obszary
zdegradowane
Realizacja
zadania jest
uzasadnia z
uwagi na
zgłaszane przez
mieszkańców
potrzeby
stworzenia
nowych
możliwości
spędzania
wolnego czasu,
rozszerzenia
oferty
kulturalnooświatowej i
szkoleniowej dla
mieszkańców
(w
szczególności
dla dzieci i
młodzieży, dla
osób starszych
oraz osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym)

Projekt obejmie
wszystkich
mieszkańców
gminy.
Oddziaływał
będzie w
szczególności

programy
zewnętrzne
- budżet
gminy
-inwestor
prywatny

programy
zewnętrzne
- budżet
gminy
-inwestor
prywatny
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oświatow
e
Organizac
je
pozarząd
owe

oświatowe

ponadpodst
awowych
Organizacj
e
pozarządo
we

grup odbiorców
- poszerzenie
oferty
kulturalnooświatowej
-aktywizacja
społeczna i
zawodowa
mieszkańców
- rozwój
twórczych
inicjatyw na
obszarze gminy
- integracja
społeczna
mieszkańców
gminy
- utrzymaniu
dobrego
samopoczucia i
dobrej kondycji
fizycznej
mieszkańców, a
co za tym idzie
zachowania
dobrego stanu
zdrowia

2017 - 2023
kulturalnych oraz
warsztatów i zajęć
artystycznych,
organizacja imprez i
wydarzeń
kulturalnych itp.)
- rozwoju oferty
usług sportoworekreacyjnych (m.in.
organizacja zajęć
sportowych oraz
organizacja imprez
sportoworekreacyjnych

oferty kulturalnej
i rekreacyjnej na
aktywne
spędzanie
wolnego czasu
- odbudowa więzi
społecznych,
- poprawa stanu
zdrowia i
kondycji fizycznej
-poprawa jakości
życia
mieszkańców
-promocja
integracji i
włączenia
społecznego

-budowa
centrum
bezpieczeństw
a, kultury i
integracji
społecznej,
-Rozwój
infrastruktury
turystycznej w
Przedmieściu
Czudeckim
- budowa
infrastruktury
sportoworekreacyjnej w
miejscowości
Zaborów
- kontynuacja
budowy
centrum
sportu i
rekreacji w
Czudcu
- budowa
infrastruktury
sportoworekreacyjnej w
miejscowości
Zaborów
-budowa
ścieżek i
szlaków pieszo
rowerowych w
miejscowości
Zaborów

na obszary
zdegradowane.
Realizacja
zadania jest
uzasadnia z
uwagi na
zgłaszane przez
mieszkańców
potrzeby
stworzenia
nowych
możliwości
spędzania
wolnego czasu,
rozszerzenia
oferty
kulturalnych,
sportowo –
rekreacyjnych i
szkoleniowej dla
mieszkańców
(w
szczególności
dla dzieci i
młodzieży, dla
osób starszych
oraz osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym)
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7. SYSTEM WDRAŻANIA LPR
Do głównych zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Czudec należy m.in. powołanie do
funkcjonowania Zespołu odpowiedzialnego za koordynowanie i zarządzanie rewitalizacją w ramach
struktur Gminy Czudec.
Zespół ten będzie odpowiadał za wykonanie następujących działań:






zorganizowanie systemu sterowania i zarządzania procesem,
prowadzenie akcji promocyjnej rewitalizacji,
składanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz zapewnienie środków
w budżecie gminy,
stworzenie struktur organizacyjnych umożliwiających współpracę pomiędzy partnerami
Programu Rewitalizacji,
opracowanie systemu monitorowania Programu Rewitalizacji przez społeczność lokalną.

Kolejnym etapom Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy powinna towarzyszyć transparentność
dla stworzenia przestrzeni wymiany informacji oraz opinii o poszczególnych działaniach
i prowadzonych akcjach (w formie spotkań, publikacji w miejscowej prasie, stworzeniu platformy
internetowej).
Zespół koordynujący Program Rewitalizacji powinien umożliwić prowadzenie:




doradztwa dla właścicieli prywatnych i zbiorowych;
warsztatów włączających w proces decyzyjny społeczność lokalną i fachowców różnych
dziedzin;
budowania tożsamości lokalnej z Programem Rewitalizacji.

Oddziaływanie Programu Rewitalizacji powinno spełniać nie tylko działania merytoryczne, ale
również podnosić społeczne utożsamianie się z kierunkami i działaniami prowadzonymi przez
Zespół koordynujący samym procesem.
Planowane zadania będące pojedynczymi elementami układać się muszą w kolejne kroki, które
doprowadzić mają do polepszenia życia mieszkańców i stworzenia nowej przestrzennej wartości
gminy.
Ponieważ finansowanie koncepcji obszaru operacyjnego Gminy Czudec nie pokryje wszystkich
potrzeb, konieczne będzie w następnym etapie programowania rewitalizacji przygotowanie
realnego programu finansowania, w tym kompleksowego pakietu finansowego z różnych puli
programów pomocowych i własnych, tak, aby możliwe stało się zrealizowanie zamierzonych
przedsięwzięć. Przewiduje się źródła wsparcia finansowego rewitalizacji z różnych środków –
funduszy strukturalnych UE 2014-2020, PPP, budżetu gminy, regionu, pożyczek i kredytów,
obligacji, a także środków własnych lokalnych partnerów, których projekty zostały ujęte
w programie.
Bezwzględny priorytet w realizacji otrzymają projekty dofinansowane z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej 2014-2020, dotacji i środków zewnętrznych.
Dla skutecznego monitorowania należy:


Określić wskaźniki zasadnicze dla rewitalizacji gminy. Dzięki temu uzyskamy parametry
początkowe, od których będzie można rozpocząć przygotowanie bazy danych pierwotnych,
umożliwiających określenie wskaźników kontroli skuteczności realizacji,

88 | S t r o n a

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY CZUDEC
NA LATA


2017 - 2023

Zarejestrować pierwotny obraz struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, aby
zobrazować przemiany, jakie zajdą w trakcie rewitalizacji. Stanowić on będzie podstawę
określenia wskaźników pomiaru rozwoju rewitalizacji.

W celu efektywnego przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych w Gminie Czudec, monitorowane
będą wydatki, jak i efekty rzeczowe przedsięwzięć przez realizatorów projektów. Monitorowanie to
winno obejmować zbieranie, raportowanie i interpretowanie danych opisujących postęp i efekty
realizowanego projektu. Monitoring finansów pozwoli na zebranie informacji o finansowych
aspektach realizacji programu. Ponadto przynajmniej raz w roku powinna być dokonywana kontrola
społeczna będąca monitoringiem społecznym nad przebiegiem działań rewitalizacyjnych.
Promowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla dotarcia do szerokiego grona partnerów
projektów. W ramach promocji zostaną wykorzystane następujące sposoby przekazywania
informacji:




7.1.

strona internetowa Urzędu Gminy Czudec; zawierająca informacje o LPR, ujętych w nim
projektach, wkładzie Unii Europejskiej w realizowane przedsięwzięcia,
plakaty, biuletyny i foldery o wykonywaniu konkretnych zadań,
spotkania z potencjalnymi partnerami społeczno-gospodarczymi w projektach.

SPECJALNA STREFA REWITALIZACJI

W tym momencie w Gminie Czudec nie będzie tworzona Specjalna Strefa Rewitalizacji /SSR/. Jeżeli
w terminie późniejszym zajdzie konieczność utworzenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji
wprowadzana ona zostanie w drodze uchwały, będącej aktem prawa miejscowego w określonej w
ustawie procedurze. Uchwała w każdym przypadku obowiązywać będzie czasowo, na okres do 10
lat. W przypadku, gdy założone w programie rewitalizacji działania inwestycyjne będą możliwe do
wykonania bez uchwalania aktu planistycznego (np. wyłącznie remonty, przebudowy istniejącej
tkanki budowlanej, dróg publicznych, przestrzeni publicznych), lub będą zgodne z obowiązującym
planem miejscowym, uchwała SSR pozostanie jedynym aktem prawnym wydawanym w procesie
rewitalizacji.

7.2. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO LOKALNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach odziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) projekt niniejszego dokumentu zostanie przedłożony
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie uzgodnienia konieczności
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu i stopnia
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko w przypadku
konieczności jej opracowania.
Przedsięwzięcia wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czudec mogące potencjalnie
mieć negatywnie oddziaływanie na środowisko wynikające z rozbudowy lub przebudowy lecz
zastosowaniu działań minimalizujących będą pozostawać bez większego znaczenia dla ogólnego
stanu środowiska, nie wpłyną więc na wyraźne i trwałe pogorszenie stanu któregokolwiek z
komponentów środowiska.
Rewitalizacja obszarów czy dostosowanie obiektów do nowych funkcji wynika bardziej z rozwoju
cywilizacyjnego, a nie z bezpośredniego wpływu wdrożenia Programu Rewitalizacji.
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7.3 ZMIANY W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czudec nie przewiduje wprowadzenia zmian w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czudec.

7.4. NIEZBĘDNE ZMIANY W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czudec nie przewiduje zmian w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
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8. ZARZĄDZANIE, MONITORING, EWALUACJA LPR
W przypadku, gdy gmina zamierza realizować zadania mające na celu wyprowadzenie ze
stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego, podejmuje działania zmierzające do wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Następuje to w oparciu o dokładną diagnozę
problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych, stworzoną we współpracy ze
społecznością, terenów zdegradowanych oraz z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Obszar zdegradowany można wyznaczyć w przypadku występowania na nim co najmniej jednego z
następujących negatywnych zjawisk:
1) gospodarczych
2) środowiskowych
3) przestrzenno-funkcjonalnych
4) technicznych
Na tym poziomie Wójt powołuje zespół ds. rewitalizacji składający się z radnych, pracowników
Urzędu Gminy, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości oraz liderów opinii publicznej. Wybiera
także firmę zewnętrzną, która pełni funkcję doradczą i koordynuje pracę zespołu
ds. rewitalizacji, przeprowadza konsultacje społeczne połączone z badaniami ankietowymi liderów
opinii publicznej i beneficjentów rewitalizacji, dokonuje diagnozy problemów społecznych,
gospodarczych i przestrzennych, zbiera i weryfikuje zadania inwestycyjne i społeczne oraz redaguje
projekt programu rewitalizacji.
Przygotowanie, prowadzenie i ocena rewitalizacji, polegają w szczególności na:
1) poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążeniu do spójności planowanych działań z
tymi potrzebami i oczekiwaniami;
2) prowadzeniu, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie
rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji, wynikających z ustawy,
oraz o przebiegu tego procesu;
3) inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań
interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji;

służących

rozwijaniu

dialogu

między

4) zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, w
szczególności lokalnego programu rewitalizacji;
5) wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariusz w przygotowaniu i
realizacji lokalnego programu rewitalizacji;
6) zapewnieniu w czasie przygotowania,
wypowiedzenia się przez interesariuszy.

prowadzenia

i

oceny

rewitalizacji

możliwości

Podjęcie UCHWAŁY o zasadach wyznaczania składu oraz zasadach działania Komitetu
Rewitalizacji
Powołanie w drodze ZARZĄDZENIA Wójta Gminy składu Komitetu Rewitalizacji
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w
sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję
opiniodawczo - doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
Dopuszcza się powołanie osobnych Komitetów Rewitalizacji dla wyznaczonych podobszarów
rewitalizacji.
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Zasadę wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji ustala się uwzględniając
funkcję Komitetu Rewitalizacji oraz zapewniając wyłanianie przez interesariuszy ich przedstawicieli.
Komitet nie ponosi odpowiedzialności za przebieg procesu rewitalizacji, ani nie dzieli tej
odpowiedzialności z żadnym innym organem.

Podjęcie uchwały Rady Gminy o uchwaleniu Lokalnego Programu Rewitalizacji
Lokalny program rewitalizacji przyjmuje, w drodze uchwały, Rada Gminy.
Na tym poziomie realizowane są określone w programie rewitalizacji projekty inwestycyjne oraz
zgodnie z zasadą finansowania krzyżowego równolegle projekty społeczne.
Aby zrealizować przyjęte w programie rewitalizacji projekty inwestycyjne i społeczne niezbędne jest
pozyskanie zewnętrznych środków finansowych z funduszy strukturalnych UE 2014-2020,
krajowych i zagranicznych środków publicznych lub realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych przy
wykorzystaniu innych instrumentów finansowych takich jak Partnerstwo Publiczno - Prywatne
(PPP), projekty hybrydowe, emisja obligacji komunalnych lub funduszy inwestycyjnych.
Monitoring i ewaluacja
Monitoring to proces polegający na okresowej kontroli i ocenie stopnia realizacji działań zapisanych
w LPR oraz wprowadzaniu modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi i
wewnętrznymi wpływającymi na rozwój gminy.
Aby stał się skutecznym narzędziem w procesie wdrażania i realizacji programu rewitalizacji
powinien cechować się następującymi zasadami:


wiarygodności,



aktualności,



rzetelności,

Monitoring stanowi integralną część codziennego zarządzania programem rewitalizacji.
Instrumentem wspierającym monitoring jest ewaluacja, czyli ocena i pomiar efektywności
realizowanych zadań inwestycyjnych i społecznych osiąganych wskaźników produktu, rezultatu i
oddziaływania a przede wszystkim rzeczywistego wymiaru wpływu programu rewitalizacji, na
jakość i komfort życia mieszkańców Gminy Czudec.
Narzędziem ułatwiającym monitorowanie projektów rewitalizacyjnych wspieranych z funduszy
europejskich jest Centralny System Informatyczny SL2014. Każda z instytucji zarządzających
programem operacyjnym, w którym przewidziane jest wsparcie dla projektów rewitalizacyjnych,
zobowiązana jest do wprowadzenia do słownika programowego systemu SL2014 dodatkowej
wartości: „projekt rewitalizacyjny”. Dzięki temu będzie ułatwiony późniejszy proces monitorowania
i raportowania informacji.
Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej jest 6 podstawowych kryteriów, które decydują o
wynikach ewaluacji:
1. Odpowiedniość – odpowiedniość
rewitalizacja miała rozwiązać.

celów

rewitalizacji

w

stosunku

do

problemów,

jakie

2. Przygotowanie programu – logika i kompletność procesu planowania rewitalizacji oraz
wewnętrzna logika i spójność dokumentu.
3. Efektywność – koszty, szybkość i efektywność zarządzania, przy wykorzystaniu, których wkład i
działania zostały przekształcone w wyniki.
4. Skuteczność – ocena wkładu osiągniętego dzięki wynikom w stosunku do osiągnięcia celów
rewitalizacji, oraz tego, jaki wpływ miały założenia na osiągnięcia rewitalizacji.
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5. Wpływ – skutek - jaki wywiera rewitalizacja w szerszym środowisku, oraz jej wkład w rozwój i
podniesienie konkurencyjności.
6. Trwałość – prawdopodobieństwo, że strumień korzyści wynikających z rewitalizacji będzie
„płynął” nadal, szczególnie kontynuacja działań w ramach rewitalizacji i osiąganie wyników, ze
szczególnym uwzględnieniem czynników rozwojowych wsparcia ze strony polityki, czynników
ekonomicznych
i
finansowych,
aspektów
społeczno-kulturowych
oraz
zdolności
instytucjonalnych.
Aby ewaluacja mogła w pełni spełniać te kryteria musi być oparta o określone wskaźniki, których
osiągnięcie będzie oznaczało spełnienie oczekiwań, jakie mieszkańcy Gminy Czudec mieli w
stosunku do Programu Rewitalizacji.
Wskaźniki te dotyczą generalnie następujących zagadnień:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zatrudnienia,
bezpieczeństwa publicznego,
ochrony dziedzictwa kulturowego,
edukacji,
infrastruktury społecznej,
zdrowia,
transportu i środowiska,
aktywności kulturalnej,
sportu i rekreacji,
integracji różnych grup społecznych i etnicznych,
poprawy wizerunku Gminy Czudec,
jakości i komfortu życia społeczności lokalnej.

Lokalny Program Rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej przez
wójta, co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w tym
programie.
Ocena sporządzona przez wójta podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu
na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
W przypadku stwierdzenia, że lokalny program rewitalizacji wymaga zmiany, wójt występuje do
rady gminy z wnioskiem o jego zmianę. Do wniosku załącza się opinię.
W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji lokalnego programu
rewitalizacji, osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych, rada gminy uchyla uchwałę w sprawie
lokalnego programu rewitalizacji w całości albo w części, z własnej inicjatywy albo na wniosek
wójta.
Zmiana lokalnego programu rewitalizacji nie wymaga uzyskania opinii, ani przeprowadzenia
konsultacji społecznych, jeżeli:
1) nie dotyczy przedsięwzięć rewitalizacyjnych wskazanych w LPR obejmujących: opis
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz
gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym, w tym: listę
planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wraz z ich opisami
zawierającymi w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia: nazwę i wskazanie podmiotów je
realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację, szacowaną wartość, prognozowane
rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji.
2)

nie wymaga zmiany uchwały dot. Specjalnej Strefy Rewitalizacyjnej.
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