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WSTĘP
Na potrzeby projektowania i wdrażania interwencji w ramach procesu rewitalizacji, współfinansowanych
środkami Unii Europejskiej, rewitalizację należy rozumieć jako: „wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej,
przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną
społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji”1.
Dobrze prowadzona rewitalizacja powinna kłaść nacisk na kompleksowe, zintegrowane podejście do
rozwiązywania zidentyfikowanych problemów lokalnych. Podejmowana interwencja musi być wieloaspektową
odpowiedzią na lokalnie występujący kryzys. Ma stanowić zespół działań stawiających sobie za cel pełne
przywrócenie do życia konkretnego obszaru, tak aby poprawiła się przede wszystkim jakość życia jego
mieszkańców. Jednym z celów interwencji jest pomoc w zakresie odzyskania przez słabsze grupy społeczne
zdolności do ich reintegracji na rynku pracy i uczestnictwa w sferze konsumpcji, kultury i rekreacji.
Aktualne podejście do rewitalizacji wyraźnie akcentuje potrzebę uwzględnienia w tym działaniu
skoordynowanych, zintegrowanych przedsięwzięć w różnej skali i o różnym zakresie, realizujących szerszą wizję
odnowy gminy oraz wspierających powiązania przestrzenne skorelowane z szerszym otoczeniem. Oznacza to, że
rewitalizacja staje się kluczowym elementem rozwoju miast i gmin, przeciwdziałając negatywnym zjawiskom oraz
stymulując rozwój społeczny i gospodarczy. Rewitalizacja służy m.in. zwalczaniu ubóstwa, bezrobocia i innych
problemów społecznych, dotyczących wytypowanych części gminy, w powiązaniu z poprawą warunków do
rozwoju gospodarczego (np. nowe miejsca pracy), rozwoju infrastruktury publicznej (np. sieci komunikacji
publicznej, dróg i parkingów itp.) oraz poprawy stanu środowiska (np. zwalczanie tzw. niskiej emisji, likwidacja
nielegalnych wysypisk śmieci itp.). Zdecydowanie odchodzi się zatem w rewitalizacji od realizacji różnorodnych,
punktowych, oderwanych od siebie działań, skupionych głównie na zmianach w obszarze infrastruktury, traktując
rewitalizację nie jako przebudowę lub adaptację budynków, ale przede wszystkim rozwiązywanie problemów
społecznych, poprawę warunków mieszkaniowych, poprawę przestrzeni publicznych oraz zwiększanie
atrakcyjności gospodarczej.
Skuteczna rewitalizacja terenów zdegradowanych w znacznym stopniu zależy jednak od dobrej współpracy władz
samorządowych, mieszkańców, a także przedsiębiorców, organizacji społecznych i innych podmiotów
działających na terenie gminy. Szczególnie ważne jest określenie potrzeb i oczekiwań wobec zmian
rewitalizacyjnych, a także problemów i sposobów ich rozwiązania, w które cała społeczność lokalna powinna się
zaangażować. W toku przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji dąży się, aby działania skutkowały
wypowiedzeniem się przez wszystkich interesariuszy.
Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty
zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni powyżej;
3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym
organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6. organy władzy publicznej;
1

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 – Założenia, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 2014, s. 4.
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7.

podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu
Państwa.

Podstawowym narzędziem tworzącym ramy operacyjne i płaszczyznę koordynacji działań rewitalizacyjnych jest
program rewitalizacji, który opracowywany i przyjmowany jest przez samorząd gminy w drodze uchwały na
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446).
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017-2023 (LPR) stanowi kluczowe narzędzie realizacji
procesów rewitalizacyjnych, a zarazem umożliwia pomiar efektywności tych procesów na terenie Gminy
w horyzoncie obowiązywania Planu.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017-2023 (LPR) opracowany został z wykorzystaniem
modelu ekspercko-partycypacyjnego, polegającego na możliwie szerokim udziale wszystkich interesariuszy
w pracach nad Programem, przy jednoczesnym zaangażowaniu ekspertów zewnętrznych, odpowiadających
między innymi za zorganizowanie procesu konsultacji społecznych oraz przygotowanie końcowej wersji
dokumentu.
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji zostało w pierwszej kolejności poprzedzone szczegółową
diagnozą w szeroko rozumianym obszarze zagadnień społecznych, a w drugiej kolejności także
gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych (diagnoza została
opracowana zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020,
wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, 2.08.2016r. oraz zgodnie z Instrukcją przygotowania

programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020). Dopiero tak przeprowadzona analiza pozwoliła dokonać pełnej diagnozy
problemów i zagrożeń, wskazać obszary o największej koncentracji zjawisk kryzysowych, a w konsekwencji
wyznaczyć obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. To na nich ostatecznie zdefiniowano katalog
działań, które – konsekwentnie wdrażane i realizowane – będą prowadziły do sukcesywnego wydźwignięcia się
z sytuacji kryzysowej lub przynajmniej minimalizowania jej skutków. W programie ujęto działania, które
w najbliższych latach winny być realizowane z wykorzystaniem środków unijnych (EFRR, EFS, EFRROW), ale co
równie ważne także działania, które finansowane będą z innych środków publicznych oraz prywatnych.
Połączenie aktywności wielu osób i instytucji, także różnych środków, w tym właśnie zarówno publicznych, jak
i prywatnych, pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie zdiagnozowane w dokumencie problemy.
Podczas prac nad diagnozą oraz założeniami Programu wykorzystano metody badawcze pozwalające dotrzeć do
możliwie szerokiej grupy mieszkańców, umożliwiające uzyskanie opinii i indywidualnych ocen dotyczących
kondycji poszczególnych obszarów definiowanych jako problemowe .
Metodologia uspołecznienia procesu tworzenia Programu Rewitalizacji była zastosowana w oparciu o Wytyczne
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wydane przez Ministerstwo Rozwoju,
Warszawa, 2.08.2016 r. oraz zgodnie z Instrukcją przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-20202
i obejmowała działania polegające 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 Wytycznych
oraz o przebiegu tego procesu;
3) inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między interesariuszami oraz
ich integracji wokół rewitalizacji;
2

Załącznik do Uchwały nr 194/3956/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2016 r.
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4) zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu
w szczególności lokalnego programu rewitalizacji;

dokumentów

dotyczących

rewitalizacji,

5) zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości wypowiedzenia się
przez interesariuszy.
Zaproszenie do udziału w procesie wypracowywania programu było otwarte i dostępne dla wszystkich, m.in.
poprzez zaproszenie publikowane na stronie internetowej gminy. Bezpośrednie włączenie społeczności lokalnej
w proces rewitalizacji stwarzało możliwość dyskusji na otwartym forum, wymianę poglądów czy zaproponowanie
innowacyjnych i nieszablonowych rozwiązań dla obszarów kryzysowych. Warunkiem dobrej dyskusji jest jednak
świadomość społeczeństwa o procesie rewitalizacji, o jego znaczeniu i skutkach, jakie za sobą niesie. Z tego
względu dużą wagę przykładano do przekazania jak największej liczbie mieszkańców informacji o rewitalizacji
w sposób zrozumiały i wyczerpujący.
Istotnym element partycypacyjnego tworzenia Programu były spotkania z mieszkańcami, począwszy od tych
wstępnych prowadzonych dla całej gminy, aż po kolejne przybliżenia – czyli spotkania poświęcone obszarom
zdegradowanym, obszarowi rewitalizacji, których zwieńczeniem była praca nad konkretnymi przedsięwzięciami
rewitalizacyjnymi. Mieszkańcy także szeroko wypowiadali swoją opinię za pośrednictwem realizowanych ankiet,
które dotyczyły jakości życia i problemów na terenie jednostek urbanistycznych, konkretnych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych.
Na każdym etapie i w wielu różnych formach umożliwiono szerokiej grupie mieszkańców i zainteresowanym
podmiotom włączenie się w proces, a całość działań, które doprowadziły do opracowania dokumentu, miała
głęboko partycypacyjny charakter. Analizując cały proces, należy podkreślić, iż w sposób kompleksowy dotykał
on w równej mierze zarówno zagadnień społecznych, jak i ekonomicznych, przestrzennych, technicznych,
środowiskowych i kulturowych. Tak prowadzony proces tworzenia Programu pozwolił wybrać te obszary
i działania rewitalizacyjne, które koncentrują się na najbardziej zdegradowanych obszarach w gminie, tj. tych,
w których skala problemów i zjawisk kryzysowych jest największa. Co więcej, takie podejście do całości
problemów zagwarantowało w ostatecznym rozrachunku pełną komplementarność w stosunku do postawionych
na początku kwestii i to zarówno w wymiarze przestrzennym, jak i problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, a także w zakresie różnych źródeł finansowania (zarówno od strony dostępnych środków, jak
i zaangażowanych stron).

1.1. Nawiązanie do dokumentów strategiczno-programowych
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017-2023, odnosząc się w swych założeniach do
zidentyfikowanych problemów mieszkańców na zdegradowanych obszarach gminy, uwzględnia kontekst innych
dokumentów strategicznych na szczeblu lokalnym (stanowiąc istotny element całościowej wizji rozwoju
jednostki), a także regulujących działania w przedmiotowym obszarze na szczeblu regionalnym, krajowym oraz
europejskim. W związku z tym komplementarność z innymi działaniami oraz priorytetami wpływa na skuteczność
i efektywność procesu rewitalizacji.
Lp.

Nazwa dokumentu

Nawiązanie LPR-u do zapisów dokumentu strategicznego

POZIOM EUROPEJSKI

1.

Europa 2020 – Strategia na rzecz
inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu

Priorytet III. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu –
wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia,
zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Ponadto wpływa
na osiągnięcie 3 z 5 celów głównych:
Cel 1. Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% wśród
kobiet i mężczyzn w wieku 20-64 lata.
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Lp.

Nazwa dokumentu

Nawiązanie LPR-u do zapisów dokumentu strategicznego
Cel 4. Podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez
dążenie do zmniejszenia odsetka osób zbyt wcześnie kończących
naukę do poniżej 10% oraz poprzez zwiększenie do co najmniej
40% osób w wieku 30-34 lat mających wykształcenie wyższe lub
równoważne.
Cel 5. Wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza przez
ograniczanie ubóstwa, mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub
wykluczenia społecznego co najmniej 20 mln obywateli.

POZIOM KRAJOWY

2.

Polska 2030. Trzecia fala
nowoczesności. Długookresowa
Strategia Rozwoju Kraju

Obszar
Konkurencyjności
i
innowacyjności
gospodarki:
Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna: Cel 3.
Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz
podniesienie konkurencyjności nauki; Kapitał Ludzki: Cel 6. Rozwój
kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie
„workfare state”; Obszar Równoważenia potencjału rozwojowego
regionów Polski: Rozwój regionalny: Cel 8. Wzmocnienie
mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania
i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych; Obszar
Efektywności i sprawności państwa: Kapitał społeczny:
Cel 11. Wzrost społecznego kapitału rozwoju.
Głównym celem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest
tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski
przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym,
ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym.
Cele rewitalizacji wpisują się w 2 cel szczegółowy Strategii:

Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju do
roku 2020
3.

(z perspektywą do 2030 r.)

(Warszawa 2017)

Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie
Zrównoważony, w zakresie:
poprawy dostępności usług świadczonych w odpowiedzi na
wyzwania demograficzne oraz wzrost i poprawa wykorzystania
potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy.
Oczekiwanym efektem realizacji Strategii w perspektywie
długookresowej dla obywateli będzie wzrost ich dochodów oraz
poprawa jakości życia, rozumiana jako stworzenie przyjaznych
warunków bytowych, przede wszystkim dla rodzin; zapewnienie
odpowiedniej jakości edukacji i szkoleń, podwyższających
kwalifikacje i kompetencje obywateli; wzrost zatrudnienia i lepsze
jakościowo miejsca pracy; poprawa dostępu do infrastruktury;
Planowane efekty LPR w Gminie Strzyżów
z oczekiwanymi efektami realizacji Strategii.

4.

Krajowa Strategia Rozwoju
Regionalnego 2010-2020:
Regiony, Miasta, Obszary wiejskie

są

zbieżne

Cel
główny:
Efektywne
wykorzystywanie
specyficznych
regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla
osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności
w horyzoncie długookresowym.
Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów
(„konkurencyjność”).
Cel 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie
marginalizacji obszarów problemowych („spójność”).
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Lp.

5.

Nazwa dokumentu

Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030

Nawiązanie LPR-u do zapisów dokumentu strategicznego
Cel 3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej
i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych
terytorialnie („sprawność”).
Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie
z zasadami ładu przestrzennego, respektując zróżnicowane
kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w możliwie
jak największym stopniu zachowując walory naturalnego
krajobrazu przyrodniczego.
1). Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne
równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie integracji
funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się
czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich
terytoriów.
2). Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających
osiągnięcie
i
utrzymanie
wysokiej
jakości
środowiska
przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.
3) Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.
Głównym celem jest zwiększenie konkurencyjności gospodarki,
poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz poprawa
efektywności administracji publicznej.
1). Cel Tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności małych
i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do
EFRROW), finansowego, doradczego i szkoleniowego.

6.

Umowa Partnerstwa3

2). Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną we wszystkich sektorach.
3). Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania
zasobami.
4). Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości
zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.
5). Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

7.

Strategia Rozwoju
Kapitału Ludzkiego 2020

Głównym celem jest umożliwienie pełnego wykorzystania
potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia
i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników,
podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie
obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy
struktur administracyjnych państwa.
Cel 3. Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

8.

Strategia Rozwoju Kapitału
Społecznego 2020

Głównym celem jest wspieranie procesów i inicjatyw, które
wzmacniają wolę działania obywateli na rzecz dobra wspólnego
i przyczyniają się do wzmocnienia zaufania jako jednego
z podstawowych komponentów życia społecznego, gospodarczego
i kulturowego.
Cel 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego

Umowa Partnerstwa (UP) jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk
unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) w Polsce w latach 2014–2020
(grudzień 2015 r.).
3
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Lp.

Nazwa dokumentu

Nawiązanie LPR-u do zapisów dokumentu strategicznego
i kreatywnego.
Głównym celem jest wzrost poziomu spójności gospodarczej,
społecznej i terytorialnej całej Polski Wschodniej i każdego z jej
województw w rozszerzonej Unii Europejskiej z uwzględnieniem
zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju

9.

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej
do roku 2020

1)
2)
3)
4)

Priorytet I – Oddziaływanie na poprawę jakości kapitału
ludzkiego
Priorytet II – Budowanie społeczeństwa informacyjnego
opartego na wiedzy
Priorytet III – Wspieranie gospodarki, wspieranie
funkcjonowania MSP
Priorytet VII – Konserwacja i wykorzystanie zasobów
środowiska przyrodniczego oraz ochrona różnorodności
biologicznej

POZIOM REGIONALNY i SUBREGIONALNY
Działania Programu Rewitalizacji wpisuje się w główny cel
strategii;
jest
nim
„Efektywne
wykorzystanie zasobów

wewnętrznych
i
zewnętrznych
dla
zrównoważonego
i inteligentnego rozwoju społeczno-gospodarczego drogą do
poprawy jakości życia mieszkańców”.
Dziedzina działań strategicznych: SIEĆ OSADNICZA
10.

Strategia Rozwoju
Województwa
Podkarpackie 2020

3 CEL: Obszary wiejskie – wysoka jakość przestrzeni do
zamieszkania, pracy i wypoczynku
Priorytet 3.4. Funkcje obszarów wiejskich
KIERUNKI DZIAŁAŃ:

1.
2.

3.

Rozwój
infrastruktury
technicznej
umożliwiający
wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.
Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej służące
zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych
w kontekście procesu odnowy wsi.
Modernizacja przestrzeni wiejskiej.

Dokument uwzględnia cele i priorytety określone w strategii
rozwoju województwa, co z kolei przekłada się na kierunki
zagospodarowania przestrzennego oraz politykę przestrzenną.

11.

Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa
Podkarpackiego
(Zał. nr 1 do Uchwały nr
XLVIII/522/2002 Sejmiku Woj.
Podkarpackiego z dnia 30 sierpnia
2002r. (Dz.Urz. Województwa
Podkarpackiegoz dnia 17
października 2002r. nr 64
poz.1320)

Cele prowadzenia rewitalizacji w Gminie Strzyżów są zbieżne
z celami
polityki
przestrzennej
określonej
w
Planie

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego

określonymi jako :
a) korzystniejsze warunki dla zrównoważonego rozwoju
województwa oraz podnoszenia poziomu i jakości życia
mieszkańców tak , aby zbliżyć ten poziom do średniego
poziomu w kraju,
b) w dziedzinie środowiska naturalnego i kulturowego
efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania, w tym
racjonalne
i
efektywne
wykorzystanie
zasobów
środowiska poprzez dostosowanie organizacji struktury,
funkcji i intensywności zagospodarowania przestrzennego
do uwarunkowań przyrodniczych i kulturowych,
c) utrzymanie ciągłości kulturowej, zachowanie i ochrona
unikatowych wartości kulturowych,
d) poprawa jakości życia i równoważenie rozwoju, w tym
tworzenie warunków do podnoszenia jakości życia
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Lp.

Nazwa dokumentu

Nawiązanie LPR-u do zapisów dokumentu strategicznego
mieszkańców.

POZIOM GMINNY

12.

13.

14.

Strategia Rozwoju Gminy Strzyżów
na lata 2016-2025

Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Strzyżów

Strategia Rozwiązania Problemów
Społecznych Gminy Strzyżów
na lata 2014-2020

W opracowanej Strategii Rozwoju Gminy zadania z zakresu
rewitalizacji wpisują się w Obszar I Pomoc ukierunkowana na
wsparcie grup słabszych, cel szczegółowy: Zapewnienie
bezpieczeństwa socjalnego grupom dotkniętym bezrobociem,
ubóstwem, bezdomnością i działanie: Utworzenie na terenie gminy
Centrum Integracji Społecznej.
Cele rewitalizacyjne wpisują się w sformułowane uwarunkowania
rozwoju Gminy Strzyżów. Koncepcja rozwoju przestrzennego
miasta i gminy zakłada zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni
gminy mające na celu poprawę jej funkcjonowania poprzez zmiany
w strukturze, zapewniające warunki przestrzenne dla osiągnięcia
założonych celów rozwoju.
Generalną zasadą, którą kierowano się przy określaniu kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy jest rozwój
przestrzenny poszczególnych jednostek osadniczych w oparciu o:
zasadę zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie warunków
zarówno dla rozwoju funkcji mieszkaniowej, jak i dla rozwoju
gospodarczego gminy, co jest zbieżne z celami rewitalizacji.
Cele rewitalizacyjne wpisują się w cele określone jako:
 Cel strategiczny 1.: Przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu
i bezdomności oraz zapobieganie ich skutkom oraz cel
operacyjny 1: Wsparcie bezrobotnych i poszukujących
pracy.
 Cel strategiczny 2.: Wspieranie rodzin oraz wspomaganie
rozwoju dzieci i młodzieży ora cel operacyjny 3: Pomoc
dzieciom i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym
rozwoju.
 Cel strategiczny 3.: Utrzymanie osób starszych
i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz
umożliwienie im udziału w życiu społecznym oraz cel
operacyjny 1: Usprawnianie osób starszych i zapewnienie
im właściwej opieki.

2. CHARAKTERYSTYKA GMINY
Na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) charakterystyka Gminy Strzyżów została przygotowana
w czteroletnim horyzoncie czasowym, dla lat 2012-2015. Charakterystyka gminy składa się z analizy pięciu
obszarów wyróżnionych zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020 przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju. Obejmują one kwestie społeczne,
gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe.
Gmina Strzyżów stanowi część powiatu strzyżowskiego oraz województwa podkarpackiego. Zaliczana jest
do gmin miejsko-wiejskich. Całkowita jej powierzchnia wynosi 140,50 km2 i zajmuje 27,86% powierzchni
powiatu strzyżowskiego. W skład gminy wchodzi miasto Strzyżów oraz czternaście miejscowości: Bonarówka,
Brzeżanka, Dobrzechów, Gbiska, Glinik Charzewski, Glinik Zaborowski, Godowa, Grodzisko, Łętownia, Tropie,
Wysoka Strzyżowska, Zawadka, Żarnowa, Żyznów.
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Rysunek 1. Lokalizacja Gminy Strzyżów
Źródło: www.strzyzow.pl

Centralnym punktem gminy jest miasto Strzyżów, które pełni rolę ośrodka administracyjno-kulturowego gminy.
Największą miejscowością gminy jest Wysoka Strzyżowska – zajmuje 16,97% ogólnej powierzchni gminy.
Natomiast najmniejsza pod względem powierzchni jest miejscowość Gbiska – 1,59% ogólnej powierzchni gminy.
Tabela 1. Powierzchnia poszczególnych miejscowości w Gminie Strzyżów, stan na 31.12.2015 r.
Lp.

Miejscowości

Powierzchnia [ha]

% do ogółu

1.

Bonarówka

1096

7,80%

2.

Brzeżanka

610

4,34%

3.

Dobrzechów

788

5,61%

4.

Gbiska

223

1,59%

5.

Glinik Charzewski

579

4,12%

6.

Glinik Zaborowski

561

3,99%

7.

Godowa

2024

14,41%

8.

Grodzisko

967

6,88%

9.

Łętownia

348

2,48%

10.

Tropie

414

2,95%

11.

Wysoka Strzyżowska

2384

16,97%

12.

Zawadka

486

3,46%

13.

Żarnowa

850

6,05%

14.

Żyznów

1331

9,47%

15.

Strzyżów

1389

9,89%

14 050

100%

Gmina ogółem

Źródło: Urząd Miejski w Strzyżowie.

Gmina Strzyżów sąsiaduje: od południa z gminami Wojaszówka oraz Korczyna, od wschodu z gminą Niebylec, od
zachodu z gminami Wiśniowa oraz Wielopole Skrzyńskie, a od północy z gminą Czudec.
Podłoże geologiczne Gminy Strzyżów zbudowane jest z formacji fliszu Karpat Zewnętrznych – kompleksów skał
łupkowo-piaskowcowych z domieszką margli i innych utworów, które są silnie pofałdowane, odkute od podłoża
i przesunięte ku północy w postaci płaszczowin.
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Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski, Gmina Strzyżów znajduje się na terenie dwóch
mezoregionów Pogórza Środkowobeskidzkiego: Pogórza Strzyżowskiego (północno-zachodnia część gminy) oraz
Pogórza Dynowskiego (południowo-wschodnia część gminy).
Granicę pomiędzy tymi mezoregionami tworzy rzeka Wisłok. Malownicze, pagórkowate tereny gminy
z łagodnymi, rozległymi wzgórzami, z których rozpościerają się piękne widoki, leżą w obszarze Pogórza
Strzyżowsko-Dynowskiego – jednego z piękniejszych i ciekawszych regionów województwa podkarpackiego.
Krajobraz Pogórza charakteryzuje się długimi pasmami wzgórz, które w sporej części porastają tu gęste lasy
iglasto-liściaste, pośród nich wiją się liczne potoki, z których wiele kończy swój bieg w rzece Wisłok. Nie brak też
wąwozów, jarów i kotlin. Niski stopień zagrożenia środowiska naturalnego pozwolił tu zachować liczne cenne
zbiorowiska roślinne i bogatą faunę.

2.1. Zjawiska społeczne
Najbardziej istotnym w kontekście LPR zgodnie z ministerialnymi wytycznymi są zjawiska społeczne,
a w szczególności takie kwestie, jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziomu edukacji lub kapitału
społecznego oraz niewystarczający poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Ponadto do obszaru
społecznego zostały przypisane również zagadnienia z zakresu demografii.

2.1.1. Demografia

Na dzień 31.12.2015 r. Gminę Strzyżów zamieszkiwało 20 778 osób, w tym 8925 mieszkało na terenie miasta
Strzyżów, a 11 853 na terenach wiejskich. Poniższa tabela przedstawia liczbę ludności na przestrzeni lat
2012-2015.
Tabela 2. Liczba ludności w Gminie Strzyżów w latach 2012-2015
Rok

Miasto Strzyżów

Obszar wiejski gminy

Gmina ogółem

2012

8930

11 981

20 911

2013

8967

11 958

20 925

2014

8767

11 969

20 736

2015

8925

11 853

20 778

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Strzyżowie i z GUS.

Gmina Strzyżów stanowi 0,98% ogólnej liczby mieszkańców województwa podkarpackiego oraz 33,6% powiatu
strzyżowskiego.
Tabela 3. Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach Gminy Strzyżów na koniec roku 2014
Lp.

Miejscowości

Liczba mieszkańców

% do ogółu

1.

Bonarówka

156

0,75%

2.

Brzeżanka

333

1,61%

3.

Dobrzechów

1701

8,20%

4.

Gbiska

301

1,45%

5.

Glinik Charzewski

832

4,01%

6.

Glinik Zaborowski

596

2,87%

7.

Godowa

2211

10,66%
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Lp.

Miejscowości

Liczba mieszkańców

% do ogółu

8.

Grodzisko

1065

5,14%

9.

Łętownia

177

0,85%

10.

Tropie

415

2,00%

11.

Wysoka Strzyżowska

2067

9,97%

12.

Zawadka

369

1,78%

13.

Żarnowa

874

4,21%

14.

Żyznów

872

4,21%

15.

Strzyżów

8767

42,28%

20 736

100%

Gmina ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Strzyżowie.

Największą miejscowością pod względem liczby ludności jest miasto Strzyżów, stanowi 42,28% ogółu wszystkich
mieszkańców gminy, a najmniejszą jest miejscowość Bonarówka – 0,75% ogólnej liczby ludności gminy.
Gęstość zaludnienia w Gminie Strzyżów wynosi 148 os./km2.
O zasobach ludnościowych świadczy nie tylko liczba ludności, lecz także struktura wiekowa. Gmina Strzyżów
posiada stosunkowo dobrą strukturę demograficzną. W roku 2015 ponad 63% mieszkańców gminy stanowiły
osoby w wieku produkcyjnym.

Tabela 4. Struktura wiekowa wg ekonomicznych kategorii wieku w Gminie Strzyżów w latach 2012-2015
2012

2013

2014

2015

w wieku przedprodukcyjnym

3890

3810

3740

3646

w wieku produkcyjnym

13 396

13 387

13 313

13 241

w wieku poprodukcyjnym

3625

3728

3797

3891

% udział w ogólnej liczbie mieszkańców
w wieku przedprodukcyjnym

18,6

18,2

17,9

17,6

w wieku produkcyjnym

64,1

64,0

63,9

63,7

w wieku poprodukcyjnym

17,3

17,8

18,2

18,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS – Bank Danych Lokalnych.

Powyższa analiza wskazuje, że społeczeństwo gminy zaczyna się starzeć. Widoczny jest spadek liczby osób
w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym oraz wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym.
Gmina Strzyżów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -28. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,3
na 1000 mieszkańców Gminy Strzyżów. W 2015 roku urodziło się 178 dzieci, w tym 43,8% dziewczynek i 56,2%
chłopców.
W 2015 roku zarejestrowano 136 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 167 wymeldowań, w wyniku czego
saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Gminy Strzyżów -31. W tym samym roku 0 osób zameldowało się
z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.
Zmiany w strukturze ludności stanowią wyzwanie dla nowej polityki rozwoju, w szczególności w zakresie
wzmacniania atrakcyjności osadniczej i dostosowywania systemu świadczenia usług publicznych, głównie
w obszarze polityki społecznej i edukacji.
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2.1.2. Rynek pracy – bezrobocie
Bezrobocie jest zjawiskiem polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i chcących pracować nie
znajduje żadnego zatrudnienia. W Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, bezrobotnym jest osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej,
zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub
służbie albo innej pracy zarobkowej, bądź, jeśli jest osobą niepełnosprawną, zdolna i gotowa do podjęcia
zatrudnienia, co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieucząca się w szkole, z wyjątkiem szkół dla
dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowana we właściwym dla
miejsca zameldowania stałego lub czasowego Powiatowym Urzędzie Pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej.
Cechą specyficzną polskiego bezrobocia jest stosunkowo niska aktywność bezrobotnych zarejestrowanych jako
osoby poszukujące pracy w podejmowaniu wysiłków na rzecz szybkiego formalnego zatrudnienia. Ponadto
osłabienie aktywności w tym obszarze wynika często ze zbyt małej różnicy między możliwym do uzyskania
zarobkiem z tytułu legalnego zatrudnienia a wysokością zasiłku dla bezrobotnych, przy jednoczesnej możliwości
zatrudnienia „na czarno”. Zjawisko bezrobocia stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych, pociąga za sobą negatywne konsekwencje społeczne i ekonomiczne.

Rysunek 2. Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Gminie Strzyżów w latach 2004-2015
Źródło: GUS.

Na wyżej zamieszczonym wykresie widać, iż stopa bezrobocia sukcesywnie spada, jedynie w 2008 roku była
niższa niż w 2015 roku. Natomiast najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w 2005 roku, od tego momentu jest
tendencja spadkowa. Bezrobocie spada w miesiącach letnich. Jest to skutek pojawienia się prac sezonowych
w handlu, gastronomii, hotelarstwie, turystyce, budownictwie, ogrodnictwie i rolnictwie.
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie, na koniec 2014 r. na terenie gminy zarejestrowanych
było 1814 osób, z czego 1217 osób to osoby bezrobotne długotrwale (powyżej 12 miesięcy).
Ponad 1/5 bezrobotnych w PUP (stan na 31.12.2015 r.) tj. 22,2% posiada więcej niż 50 lat. Jak wynika
z danych BAEL4 stopa bezrobocia dla osób w wieku 55 lat i więcej wynosiła 3,2 %5. Współczynnik aktywności
zawodowej w grupie osób 50 i więcej lat to 33,3 %, a wskaźnik zatrudnienia 50 i więcej lat przyjął wartość
30,7 %6.

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)
Dane o stopie bezrobocia dla osób będących w wieku 55 lat i więcej - I kwartał 2015 r. Wartość tego wskaźnika oznacza spadek do I
kwartału 2014 roku o 1,8 %. Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w I kwartale 2015 r, US
w Rzeszowie. czerwiec 2015 rok, s.4.
6
Dane dotyczą wartości średniorocznych dla Polski oraz województwa podkarpackiego. Źródło: Główny Urząd Statysty-czny
w Warszawie, http://www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych
4
5
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W Gminie Strzyżów według PUP w Strzyżowie osoby 50+ stanowiły 22,5% ogółu bezrobotnych. Największa
liczba osób bezrobotnych powyżej 50 roku zarejestrowano w miejscowości Strzyżów (168 osoby), Godowej
(36 osób), Wysokiej Strzyżowskiej (35 osób) i Dobrzechowie (28 osób).
Według danych WUP w Rzeszowie7 w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach
pracy według stanu na 31.12.2015 r. znaczny odsetek odnotowano w grupie osób posiadających wykształcenie
zasadnicze – zawodowe (29,7%) i następnie policealne i średnie zawodowe (25,5%). Wykształcenie gimnazjalne
i poniżej posiadało 20,1% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Wykształceniem wyższym legitymowało
się 14,2% ogółu osób bezrobotnych w PUP.
W Gminie Strzyżów wśród zarejestrowanych bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami (20,5% ogółu bezrobotnych),
największa liczba mieszka w Strzyżowie (133 osoby) i Wysokiej Strzyżowskiej (40 osób).
Osobami będącymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy są również niepełnosprawni, zarejestrowani we
właściwym ze względu na aktualne miejsce zamieszkania Powiatowym Urzędzie Pracy. Pozytywna opinia lekarza
specjalisty uprawnionego do jej wydania, umożliwia osobom niepełnosprawnym na podjęcie zatrudnienia.
Według stanu na 31.12.2015 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych niepełnosprawnych w województwie
podkarpackim wyniosła 5 652 osób, w tym 2 715 kobiet, które to stanowiły 48,0% ogółu bezrobotnych
niepełnosprawnych. Odsetek osób bezrobotnych z orzeczoną grupą dla całej populacji bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy wyniósł 4,6%.
W Gminie Strzyżów osoby niepełnosprawne wśród zarejestrowanych bezrobotnych stanowią 3,6%. Naliczniejsza
grupa niepełnosprawnych bezrobotnych mieszka w Strzyżowie (21 osób).

2.1.3. Pomoc społeczna
Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach
odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom
życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze
środowiskiem.
Głównymi celami pomocy społecznej jest:



zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania
w warunkach odpowiadających godności człowieka,



doprowadzenie (w miarę możliwości) do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin,



integracja ze środowiskiem osób i rodzin wykluczonych społecznie,



zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym
przemocą w rodzinie,



zapobieganie powstaniu trudnych sytuacji życiowych, których powstanie powodowałoby potrzebę
korzystania z pomocy.

Działaniami z zakresu pomocy społecznej w Gminie Strzyżów zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Strzyżowie. Jednostka ta wykonuje także zadania wynikające z innych niż ustawa o pomocy
społecznej aktów prawnych. Należą do nich:

7



Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,



Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,



Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,



Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,



Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w grudniu 2015 - WUP Rzeszów.
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Ustawa z dnia 27 sierpnia 2007 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych,



Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

M-GOPS w Strzyżowie udziela pomocy finansowej z tytułu:



ubóstwa,



sieroctwa,



bezdomności,



bezrobocia,



niepełnosprawności,



długotrwałej lub ciężkiej choroby,



przemocy w rodzinie,



potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,



bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,



trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą,



trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,



alkoholizmu lub narkomanii,



zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,



klęski żywiołowej lub ekologicznej.

i prowadzenia gospodarstwa domowego,

Ilość osób objętych pomocą społeczną w gminie rośnie z roku na rok (z 1397 osób w 2014 r. do 1440 osób
w 2015 r.). Na terenie gminy działa także Środowiskowy Dom Samopomocy (ul. Modrzewiowa 1, 38-100
Strzyżów) oraz Dzienny Dom „SENIOR-WIGOR” (Zawadka 21, 38-100 Strzyżów).
Środowiskowy Dom Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzyżowie rozpoczął funkcjonowanie 11.08.1997 r. Jest ośrodkiem wsparcia
typu A, B i C. Od 2011 roku liczba miejsc dla uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Strzyżowie
zwiększyła się o 8 miejsc dotowanych i obecnie wynosi 41 miejsc. Rzeczywista liczba uczestników w chwili
obecnej wynosi 47 osób. Różnica pomiędzy liczbą miejsc dotowanych, a rzeczywistą liczbą uczestników wynika
z konieczności przyjęcia uczestnika na zastępstwo. W przypadku osób, które przez dłuższy czas nie uczestniczą
w zajęciach odbywających się ŚDS w Strzyżowie, przyjmuje się dodatkowe osoby na tzw. zastępstwo. Ośrodek
świadczy usługi następującym kategoriom osób:


typ A – osoby przewlekle psychicznie chore (26 osób),



typ B – upośledzone umysłowe (11 osób) w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także
osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza
neurologiczne,



typ C – wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy
medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, (10 osób).
Tabela 5.Liczba osób w ŚDS z podziale na miejscowości
Miejscowość

Liczba osób

Gbiska

1

Brzeżanka

4

Bonarówka

1

Godowa

1
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Żyznów

8

Glinik Charzewski

7

Glinik Zaborowski

2

Dobrzechów

2

Tropie

4

Wysoka Strzyżowska

5

Strzyżów

11

Kalembina

1
Razem:

47

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie w zakresie świadczenia usług osobom niepełnosprawnym, Gmina
Strzyżów w 2014 roku przekazała Środowiskowemu Domu Samopomocy w Strzyżowie w użytkowanie
pomieszczenia na I piętrze budynku. Zwiększyło to powierzchnię Domu dwukrotnie i w znacznym stopniu
polepszyło warunki lokalowe Ośrodka oraz jakość świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych usług.
Docelowo Dom może świadczyć wsparcie 50 uczestnikom. W związku z tym systematycznie podejmuje starania
o zwiększenie liczby miejsc dotowanych.
Dzienny Dom „SENIOR-WIGOR
Dzienny Dom Senior-WIGOR w Zawadce zgodnie z Programem Wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ma na celu zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym seniorów. Celem programu, który realizowany jest w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Zawadce
jest zapewnienie wsparcia seniorom nie aktywnym zawodowo, w wieku 60+ poprzez umożliwienie korzystania
z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, a także oferty
edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku
lokalnym.
Dzienny Dom Senior-WIGOR w Zawadce zapewnia 8 godzinną ofertę usług przez 5 dni w tygodniu dla Seniorów
z terenu Gminy Strzyżów. W ramach funkcjonowania Dziennego Domu, Seniorzy korzystają w szczególności
z następujących usług:










usługi socjalne (w tym ciepłe posiłki),
kulturalno-oświatowe,
zajęcia edukacyjne,
warsztaty terapii zajęciowej,
zajęcia sportowo-rekreacyjne,
trening kulinarny i samoobsługi,
warsztaty aktywności ruchowej,
rehabilitacja,
zajęcia aktywizujące społecznie.
Tabela 6.Liczba osób w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w podziale na miejscowości
Miejscowość
Strzyżów
Żarnowa
Godowa
Żyznów
Łętownia
Dobrzechów

8

Rok 2016
Kobiety
Mężczyźni
7
6
1
1
1
2
0
1
1
0
0
1

Stan na 19.05.2017 r.
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Rok 20178
Kobiety
Mężczyźni
6
3
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
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Zawadka
Grodzisko
Razem

0
1
11

1
0
12

0
0
9

1
0
8

Dzienny Dom Senior-WIGOR w Zawadce może świadczyć usługi dla 30 osób.
W analizowanym okresie 2015-2016 ze względu na pogorszenie stanu zdrowia uczestników i potrzebie
korzystania z ośrodków świadczących całodobowe usługi medyczno-opiekuńcze ilość uczestników Dziennego
Domu Senior –Wigor zmniejszyła się o 6 osób.
Seniorzy korzystający z usług świadczonych przez placówkę Senior-WIGOR, są w wieku od 65-86 lat cierpiący na
różne schorzenia i choroby (alzhaimer, demencja, przebyte udary itp), postępująca choroba uniemożliwi
funkcjonowanie w placówce dziennego pobytu, stąd ciągła rotacja uczestników i zwiększone zapotrzebowanie
na świadczenie usług w placówkach opieki całodobowej.
Mając na względzie analizę demografii w Gminie Strzyżów, która pokazuje wyraźne tendencje starzenia się
mieszkańców Gminy (w okresie 2012-2015 wzrost osób w wieku poprodukcyjnym o 1,4% ) zapotrzebowanie na
usługi Dziennego Domu Senior-WIGOR w Zawadce będzie rosło.

2.1.4. Poziom kapitału społecznego
Jednym z niezwykle istotnych elementów poddanych analizie w ramach sfery społecznej w Gminie Strzyżów jest
poziom kapitału społecznego. Kapitał społeczny określa zdolność mieszkańców do działania wspólnotowego,
współpracy i kooperacji, a także angażowania się w sprawy społeczności lokalnej. Istotną składową kapitału
społecznego jest zaufanie, wyrażane zarówno w wymiarze między ludzkim, jak i w relacji mieszkańców
do instytucji i organów administracji publicznej.
Jako podstawowe wskaźniki partycypacji społecznej analizie statystycznej poddane zostały wskaźniki frekwencji
wyborczej w wyborach samorządowych. Z punktu widzenia interesów lokalnej społeczności bardziej istotne
powinny być wybory samorządowe. Istotność tego głosowania przejawia się w bliskości przestrzennej
i społecznej spraw i osób, których dotyczą. Zadania szczebla lokalnego w porównaniu do centralnych są bardziej
konkretne i szczegółowe. Również problemy są bardziej techniczne i w inny sposób niż ogólnokrajowe powinny
interesować i poruszać mieszkańców.
Poziomem aktywności kapitału społecznego jest także zaangażowanie mieszkańców w uczestnictwo w różnych
formach oferowanych zajęć, zarówno edukacyjnych, jak i rekreacyjnych i innych kumulujących czynniki
integrujące mieszkańców.

2.1.5. Przestępczość
Istotnym wskaźnikiem warunkującym jakość życia lokalnej społeczności jest także liczba przestępstw
i wykroczeń. Przekłada się ona bowiem na poczucie bezpieczeństwa, które z jednej strony może powodować
poczucie dyskomfortu psychicznego mieszkańców, a z drugiej strony może prowadzić do dezintegracji
społeczności lokalnych, powodując rezygnację z przebywania w przestrzeniach publicznych.
Na terenie Gminy Strzyżów według danych Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie liczba wykroczeń
zarejestrowanych w RSOW (Rejestr Spraw o Wykroczenia) ogółem wzrosła o 7,45% w okresie 2014/2015 r.,
przy czym największy wzrost zanotowano w miejscowości Strzyżów (wzrost o 17,63%).
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2.2. Zjawiska gospodarcze
Kolejnym obszarem, który został wytypowany zgodnie z Wytycznymi do analizy, jest obszar gospodarczy.
Koncentruje się on na zjawiskach związanych z przedsiębiorczością oraz kondycją lokalnych przedsiębiorstw.
W 2014 roku w Gminie Strzyżów w rejestrze REGON były zarejestrowane 14239 podmioty gospodarcze, a w 2015
roku liczba zarejestrowanych firm wzrosła do 1471 (wzrost o 3,37%). Największa ilość podmiotów
gospodarczych działała w branży budowlanej oraz handlu hurtowym i detalicznym. Brak jest podmiotów
z zakresu górnictwa i wydobywania oraz organizacji i zespołów eksterytorialnych. Największą liczbę
przedsiębiorstw stanowią mikroprzedsiębiorstwa. Niewiele jest przedsiębiorstw średnich i małych.

Rysunek 3. Ilość przedsiębiorstw wg wielkości w Gminie Strzyżów w 2015 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS – Bank Danych Lokalnych.

Do największych firm działających na terenie Gminy Strzyżów należą:











Cukiernicza Spółdzielnia ROKSANA,
Firma Handlowo Usługowa WOJAN,
SFM Sp. z o.o.,
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie,
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane REMBUD Sp. z o.o.,
Triton Group,
Spółdzielnia „ASPROD”,
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Leśniak,
Firma Handlowa „DS” Danuta Znamirowska,
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Strzyżowie.

Wśród 147110 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (2015 r.), głównie były to podmioty gospodarcze
w sektorze prywatnym. Dane te świadczą pozytywnie o rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy
i wskazują na siłę potencjału sektora prywatnego gospodarki. Istotne jest również to, że jest to dalszy
systematyczny wzrost w stosunku do lat poprzednich.

9

Dane GUS.
Dane GUS.

10
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Tabela 7. Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON wg sektorów własnościowych
GRUPA

2012

2013

2014

2015

Podmioty gospodarki narodowej – ogółem

1331

1378

1423

1471

Sektor publiczny – ogółem

76

70

70

71

Sektor prywatny – ogółem

1255

1308

1353

1390

Sektor prywatny – osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą

1056

1103

1132

1165

Sektor prywatny – spółki handlowe

33

35

42

43

Sektor prywatny – spółki handlowe
z udziałem kapitału zagranicznego

3

2

3

3

Sektor prywatny – spółdzielnie

8

8

8

8

Sektor prywatny – fundacje

1

1

1

2

Sektor prywatny – stowarzyszenia
i organizacje społeczne

54

55

56

57

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych.

W Gminie Strzyżów w 2015 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 95% wszystkich
podmiotów gospodarczych w gminie.
W Gminie Strzyżów w 2015 r. wśród podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON 70,01% stanowiły
podmioty „pozostałej działalności”, 28,9% przemysł i budownictwo oraz 1,09% rolnictwo, łowiectwo i rybactwo.

rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo
1,09%
pozostała działalność
70,01%

przemysł i
budownictwo
28,90%

Struktura podstawowych branż gospodarki Gminy Strzyżów [2015 r.]
Źródło: GUS.

Ze względu na brak dostępnych danych przedstawiających wprost kondycji finansowej przedsiębiorstw na
poziomie gmin, do analizy wykorzystana została informacja o udziale podatku dochodowego od osób prawnych
i osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w dochodach własnych Gminy
Strzyżów, który jest pochodną wyników finansowych przedsiębiorstw.
W 2015 roku pozycja ta w dochodach własnych Gminy Strzyżów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiła
721,93 zł, średnia dla gmin w powiecie wynosi 646,10 zł i jest o 11,7% niższa, natomiast przeciętna dla gmin
w województwie wynosi 1091,06 zł jest większa o 33,83%. Dodatkowo w ostatnich 2 latach dochód w
przeliczeniu na 1 mieszkańca zmalał w Gminie Strzyżów o 2,62% w powiecie o 0,33%, a w województwie o
3,18%.
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Rysunek 4. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w
przeliczeniu na 1 mieszkańca
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych.

2.3. Zjawiska środowiskowe
Kolejnym obszarem zdefiniowanym w Wytycznych, w którym należy badać zjawiska kryzysowe, są kwestie
związane z jakością środowiska. Obszar ten powiązany jest ze standardami środowiska, w tym
z gospodarką odpadami stanowiącymi zagrożenie dla życia, zdrowia lub stanu środowiska.
Krajowy System Obszarów Chronionych złożony jest z parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków
krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Na terenie Gminy Strzyżów znajdują się:

1

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy

Obszary Gminy o największych walorach krajobrazowych objęte są ochroną prawną w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym oraz Strzyżowsko-Sędziszowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.
Zajmuje obszar ponad 25 tys. ha najpiękniejszych i najbardziej wartościowych przyrodniczo terenów Pogórza.
Park obejmuje ciągnące się od zachodu wzniesienia Klonowej Góry (540 m n.p.m.), Barda (534 m), Chełma
(532 m), największe pasmo z Herbami (469 m), Czarnówkę (491 m) i Suchą Górą (591 m) oraz położone na
północ grzbiety Czarnego Działu (518 m) i Brzeżanki (477 m).
Na północy granice parku sięgają miejscowości: Brzeziny, Wiśniowa, Wysoka Strzyżowska, Strzyżów, Lutcza, na
południu – Odrzykoń, na zachodzie – Brzostek, na wschodzie – Domaradz i Wola Komborska. Ponad 70% parku
stanowią lasy, w dużym stopniu ekosystemy naturalne, z przewagą jodły, buka i sosny. Rzadziej występują: dąb
szypułkowy, grab zwyczajny, brzoza brodawkowata i modrzew europejski. W bogatej florze parku występuje
46 gatunków górskich, a wśród nich śnieżyczka, przebiśnieg, śnieżyca wiosenna, czosnek niedźwiedzi. Ponadto
40 gatunków roślin objętych jest ochroną, m.in. widłak gwiaździsty, skrzyp olbrzymi, paprotka zwyczajna,
pokrzyk wilcza jagoda.
Faunę tworzy 226 gatunków kręgowców, w tym 36 gatunków ryb, 18 – płazów, 6 – gadów. 140 gatunków
kręgowców należy do podlegających ochronie. Wyjątkowo rzadkie okazy to: traszka karpacka, bocian czarny,
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puchacz, wilk, wydra i ryś. Chronione są także: chrząszcz, jelonek rogacz, trzmiele, motyle (paź żeglarz, paź
królowej, tęczowiec).
2

Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu

Rozpościera się na północ od Strzyżowa. Charakteryzuje go duża różnorodność form terenu: wąwozy, kotliny,
jary pokryte bogatą roślinnością. W pobliżu Sędziszowa w masywie Pogórza wyodrębnia się niesłychanie
malowniczy Płaskowyż Zagorzyc i Szkodnej. Fauna i flora jest niemal taka sama jak w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym.
3

Pomniki przyrody

W Gminie Strzyżów występuje kilka pomników przyrody, które wpisane są do Rejestru Pomników Przyrody,
a mianowicie: w Wysokiej Strzyżowskiej – jeden dąb szypułkowy, w Strzyżowie – 5 dębów szypułkowych
i w Żyznowie - 2 dęby szypułkowe.

4. Warunki naturalne
4.1. Budowa geologiczna, rzeźba terenu
Podłoże geologiczne gminy Strzyżów zbudowane jest z formacji fliszu Karpat Zewnętrznych- kompleksów skał
łupkowo-piaskowcowych z domieszką margli i innych utworów, które są silnie pofałdowane, odkute od podłoża i
przesunięte ku północy w postaci płaszczowin.
Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski wg J. Kondrackiego gmina Strzyżów znajduje się na terenie
dwóch mezoregionów Pogórza Środkowobeskidzkiego: Pogórza Strzyżowskiego (północno-zachodnia część
gminy) oraz Pogórza Dynowskiego (południowo-wschodnia część gminy). Granicę pomiędzy tymi mezoregionami
tworzy rzeka Wisłok.
Różnica pomiędzy najniższym, a najwyższym punktem terenu gminy wynosi ponad 270 m. Najniżej położonym
punktem jest dno doliny rzeki Wisłok w miejscowości Glinik Charzewski (215 m n.p.m.), zaś najwyższym
punktem jest wzniesienie pomiędzy Wysoką Strzyżowską, a Wolą Pietruszą (488 m n.p.m.).
Gmina odznacza się charakterystyczną rzeźbą terenu, która jest tworzona przez garby pogórza o wyrównanej
wierzchowinie, porozcinane dolinami rzecznymi o dość stromych zboczach. Najszerszą i najgłębszą jest dolina
rzeki Wisłok, w Strzyżowie zmienia kierunek z równoleżnikowego na południkowy. W południowej części gminy
garby Pogórza Dynowskiego są znacznie wyższe i bardziej strome oraz przybierają kształt wyraźnych pasm
zalesionych w części grzbietowej.

4.2. Klimat
Na terenie gminy Strzyżów występuje klimat podgórski, należący do karpackiej strefy ekoklimatycznej,
umiarkowanie ciepły. Średnia temperatura roczna wynosi 7,4 ºC, zaś wartość międzydobowej zmienności
temperatury w ciągu roku wynosi 2 ºC.
Przez ok. 225 dni w roku przez gminę przechodzą fronty atmosferyczne. Okres wegetatywny trwa 215-220 dni.
Rozpoczyna się on na przełomie marca i kwietnia, a kończy w pierwszej dekadzie listopada.
Całkowita suma opadów wynosi 620-680 mm rocznie. Opady w ciągu roku są rozłożone w sposób
nierównomierny. Największa ich ilość przypada na czerwiec i lipiec.
Wiatrami przeważającymi na obszarze gminy są wiatry zachodnie i południowo-zachodnie.

4.3. Wody
Obszar gminy położony jest w całości w zlewni rzeki Wisłok. Najważniejszym dopływem Wisłoka na terenie
gminy jest rzeka Stobnica. Występują także dwa mniejsze dopływy- potoki Różanka i Kopytko.
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Na terenie gminy umiejscowione są cztery przekroje pomiarowo-kontrolne w ramach systemu podkarpackiego
monitoringu regionalnego stanu wód. Znajdują się one:
 na Wisłoku powyżej Strzyżowa (km 100,2 – Dobrzechów),
 na Wisłoku poniżej Strzyżowa (km 91,7 – Żarnowa),
 na Stobnicy (km 0,3 – Strzyżów),
 na Różance w Dobrzechowie.
Na potoku Łętownia w miejscowości Łętownia znajduje się zbiornik retencyjny. Pełni on funkcję rekreacyjną oraz
stanowi element ochrony przeciwpowodziowej.
Wodami podziemnymi są głównie wody szczelinowe i szczelinowo-porowe w utworach fliszowych wieku
oligoceńskiego. Głębokość zalegania wód jest zmienna, waha się od kilku do kilkudziesięciu metrów. Wydajność
typowego otworu studziennego zazwyczaj nie przekracza 2 m3/h, lokalnie wynosi od 2 do 5 m3/h. Najbardziej
zasobnymi w wodę są podziemne czwartorzędowe utwory aluwialne doliny Wisłoka. W tych miejscach wydajność
otworu studziennego przekracza 10 m3/h.

4.4. Fauna i flora
Największa różnorodność fauny i flory na terenie gminy Strzyżów widoczna jest głównie na obszarze
Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego oraz Strzyżowsko – Sędziszowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.
Dominującymi drzewami w lasach są jodły, buki i sosny. Rzadziej występują dąb szypułkowy, grab zwyczajny,
brzoza brodawkowata i modrzew europejski. Występuje 40 gatunków roślin objętych ochroną, w tym m.in.
widłak gwiaździsty, skrzyp olbrzymi, paprotka zwyczajna i pokrzyk wilcza jagoda.
Faunę tworzy 226 gatunków kręgowców, w tym 36 gatunków ryb, 18 gatunków płazów oraz 6 gatunków gadów.
140 z tych gatunków podlega ochronie. Do najrzadszych okazów zamieszkujących Czarnorzecko–Strzyżowski
Park Krajobrazowy oraz Strzyżowsko– Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu należą następujące gatunki:
traszka karpacka, bocian czarny, puchacz, wilk, wydra oraz ryś. Ochronie podlegają także: chrząszcz, jelonek
rogacz, trzmiele oraz motyle (paź żeglarz, paź królowej, tęczowiec).
W 2015 r. powierzchnia gruntów leśnych w Gminie wynosiła 28,16%. Lasy na terenie Gminy Strzyżów są dobrze
zachowane i tworzą duże kompleksy. Miejscami występują również fragmentarycznie w postaci małych lasków
i przylasków.

4.5. Surowce naturalne
Budowa geologiczna w istotny sposób wpływa na rozmieszczenie i rodzaj surowców mineralnych. W Gminie
Strzyżów występują złoża piaskowców jedynie w Żarnowej. Są to piaskowce warstw krośnieńskich jednostki
śląskiej.
W Dobrzechowie występują złoża surowców ilastych. Są to gliny, które były głównym surowcem ceramiki
budowlanej w byłej cegielni w tej miejscowości.
W Wysokiej Strzyżowskiej występują diatomity, a są to skały organiczne powstałe z pancerzyków okrzemek.
Charakteryzują się dużą porowatością oraz małym ciężarem objętościowym.

5. Obszary NATURA 2000
Wisłok Środkowy z dopływami (PLH180030)
„Wisłok Środkowy z Dopływami” (powierzchnia 1064,6 ha) to nazwa własna specjalnego obszaru ochrony
siedliska Natura 2000 o kodzie PLH180030, obejmującego dolinę rzeki Wisłok od Zapory Sieniawskiej na granicy

[24]

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017-2023 (LPR)

gmin Rymanów i Besko do ujścia rzeki Strug do Zalewu Rzeszowskiego, utworzonego na rzece Wisłok
w południowej części Rzeszowa, a także koryto rzeki Stobnica wraz z sąsiadującymi łąkami, począwszy od mostu
w Płosinie (przysiółek w Domaradzu) do ujścia rzeki do Wisłoka w Strzyżowie. W całości obszar mieści się na
terenie województwa podkarpackiego.

Położenie obszaru „Wisłok Środkowy z Dopływami” na tle Gminy Strzyżów
Źródło:http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles

Wisłok jest największym dopływem Sanu. Ma 204 km długości i zlewnię o powierzchni 3528 km2. Wypływa na
wysokości 770 m n.p.m. w Beskidzie Niskim. Obszar obejmuje rzekę Wisłok od zbiornika Besko do Rzeszowa
wraz ze Stobnicą od mostu w miejscowości Domaradz. W miejscowości Besko (poniżej zbiornika) rzeka opuszcza
górską część zlewni i wpływa w rozległy i płaski obszar Dołów Jasielsko-Sanockich - podgórski fragment zlewni.
Szerokość koryta waha się od 5 10 m w górnej części, do około 20 metrów części dolnej. Głębokość jest również
zmienna i waha się od 0,15 do 3 m. Dno jest głównie kamieniste, a w części środkowej Wisłoka liczne są odcinki
piaszczysto - żwirowe. Brzegi Wisłoka są porośnięte wąskim pasem zadrzewień. Wody śródlądowe zajmują 9%
powierzchni. Siedliska rolnicze zajmują 53% obszaru a siedliska łąkowe i zaroślowe 31%. Siedliska leśne tylko
1%.
Ostoja Czarnorzecka (PLH180027)
Ostoja w całości leży w granicach Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Ostoja obejmuje zwarty
kompleks leśny porastający pasmo Suchej Góry (585 m n.p.m.) i pasmo Królewskiej Góry (554 m n.p.m.) –
najwyższych wzniesień Pogórza Dynowskiego. Od strony południowej góruje nad Kotliną Jasielsko-Krośnieńską
z rozległą doliną Wisłoka, od północy i północnego zachodu otoczony jest przez inne pasma Pogórza
Dynowskiego – Czarny Dział (G. Kiczora 516 m n.p.m.), Pasmo Brzeżanki (477 m n.p.m.) i Pasmo Jazowej
(Czarnówka 492 m n.p.m.), oddzielone dolinami potoków: Kopytko (m. Węglówka) i Krościenka (m. Krasna).
W obszarze 99% powierzchni zajmują zbiorowiska leśne, przy czym udział siedlisk z załącznika I Dyrektywy
Siedliskowej wynosi 95%. Pozostałą część zajmują głównie sośniny wprowadzone na grunty porolne o dość
zróżnicowanym stopniu zaawansowania procesów regeneracyjnych. Marginalny udział w powierzchni mają
siedliska nieleśne reprezentowane przez łąki świeże użytkowane ekstensywnie (kod: 6510). Obszar ma znaczenie
dla ochrony populacji nietoperzy z załączników Dyrektywy Siedliskowej. Obszar ma również znaczenie dla
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ochrony cennych siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Z uwagi na dość ubogie podłoże
żyzna buczyna karpacka niezbyt często występuje tu w swojej typowej „żyznej” postaci.

Położenie obszaru „Ostoja Czarnorzecka” na tle Gminy Strzyżów
Źródło:http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles

6. Gospodarka odpadami
Zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie Gminy Strzyżów wypełnia Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Jest ono odpowiedzialne za zbiórkę, segregację oraz utylizację odpadów
komunalnych.
Spółka użytkuje sortownię odpadów selektywnie zebranych u źródeł, która została wybudowana przez gminę
w latach 2011-2012 i prowadzi segregację odpadów komunalnych w celu ich dalszego przetwarzania.
Na terenie Gminy Strzyżów istnieje składowisko odpadów komunalnych, oddany do użytkowania w 2000 r.
i administrowany przez PGKiM.
Wszyscy mieszkańcy gminy są objęci zbiórką odpadów komunalnych. Znaczna część osób zbiera odpady
w sposób selektywny, co umożliwia prowadzenie racjonalnej polityki w tym zakresie.
Na terenie gminy funkcjonuje sortownia odpadów zmieszanych PHPU Zagroda Sp. z o.o.

7. Wyroby azbestowe na terenie Gminy Strzyżów
Diagnozując negatywne czynniki sfery środowiskowej analizie poddano liczbę budynków mieszkalnych Gminie
Strzyżów pokrytych eternitem.
Wskaźnikiem negatywnym związanym ze środowiskiem, w którym przebywają mieszkańcy gminy jest wskaźnik
narażenia na szkodliwe działanie budynków zawierających wyroby z azbestu. Dowiedziono, że azbest ma
oddziaływania rakotwórcze, dlatego powinien być niezwłocznie usuwany z budynków.
Na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej w 2014 r. stwierdzono, że na terenie Gminy Strzyżów znajduje się
230 136 m2 płyt azbestowo-cementowych.
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Stosując współczynnik przyjęty przez Bazę Azbestową, mówiący iż 1 m2 płyty azbestowo-cementowej odpowiada
11 kg, wyliczono iż na terenie Gminy Strzyżów znajduje się 2 531 495 kg wyrobów zawierających azbest
(powierzchnia dachu z uwzględnieniem „zakładek” została przemnożona przez współczynnik 11 kg/m2). Dla
takiej ilości musi być zapewniona powierzchnia na składowiskach mogących przyjmować odpady niebezpieczne –
azbest – w okolicy Gminy Strzyżów. Płyty faliste stanowią 96,50% zinwentaryzowanych materiałów.
Na terenie Gminy Strzyżów zinwentaryzowano 1 999 obiektów zawierających azbest, w tym 315 budynków
mieszkalnych. Najwięcej budynków mieszkalnych, w konstrukcji których znajdują się materiały zawierające
azbest znajduje się w Strzyżowie (57), w Godowej (48), Wysokiej Strzyżowskiej (36), następnie oraz w Grodzisku
(35).
Największą masę wyrobów zawierających azbest stwierdzono w Wysokiej Strzyżowskiej (444 604 kg), następnie
w Strzyżowie (342 534 kg), w Grodzisku (322 922 kg) oraz w Godowej (289 818 kg).
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Rysunek 5. Liczba budynków mieszkalnych, w których znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest na terenie Gminy
Strzyżów (stan na 2014 r.)
Źródło: Opracowanie na podstawie danych PUA dla Gminy Strzyżów

W trakcie inwentaryzacji wyroby oceniono pod względem stopnia pilności do usunięcia. Zastosowano
trzystopniową skalę:
Stopień pilności I: od 120 punktów, wymagane pilne usunięcie, lub zabezpieczenie,
Stopień pilności II: 95-115 punktów, ponowna ocena stanu wymagana w ciągu 1 roku,
Stopień pilności III: do 95 punktów, ponowna ocena stanu wymagana w ciągu 5 lat.
Pierwszy stopień pilności został przypisany do wyrobów bardzo zniszczonych i wyrobów już nieużywanych,
złożonych, lub zalegających na posesjach mieszkańców. Wyroby te stanowią 6,23% wszystkich wyrobów na
terenie Gminy Strzyżów. Ze względu na ryzyko dalszych uszkodzeń i obecność ich w sąsiedztwie domostw należy
je usunąć bezzwłocznie. Drugi stopień pilności klasyfikuje materiały o niewielkim naruszeniu powierzchni
i faktury. Z uwagi na możliwość dalszych uszkodzeń i zwiększenia emisji włókien azbestowych do środowiska
następna kontrola musi zostać przeprowadzona obowiązkowo w okresie do 12 miesięcy od ostatniej kontroli
stanu wyrobu. Na terenie Gminy Strzyżów 4,86% całkowitej powierzchni płyt azbestowo-cementowych oceniono
w tej grupie. Trzeci stopień pilności obejmuje wyroby azbestowe o powierzchni nienaruszonej lub zabezpieczonej
i nienarażonej na uszkodzenia mechaniczne.
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Tabela 8 Ocena stopnia pilności usuwania wyrobów zawierających azbest

Stopień pilności

Powierzchnia [m2]

Liczba obiektów

14 344,33

Przewidywany ciężar
[kg]
157 787,60

I
II

11 184,20

123 026,20

97

III

204 607,35

2 250 680,90

1816

86

Źródło: PUA dla Gminy Strzyżów

8. Zagrożenia powodziami
Największe ryzyko powodziowe na obszarze województwa podkarpackiego stwarzają rzeki: Wisła, Wisłoka, Wisłok
i San. Wezbrania powodziowe tych cieków często powodują zalanie terenów o dużej powierzchni. Duże
niebezpieczeństwo podtopień stwarzają także mniejsze rzeki: Ropa, Jasiołka, Brzeźnica, Mleczka Stobnica, Łęg Wiar,
Wisznia, Szkło i Lubaczówka.
Na terenie Gminy Strzyżów występują tereny zalewowe wodami Q1% rzeki Wisłoka i Stobnicy.

Rysunek 6.Mapa zagrożenia powodziowego na terenie Gminy Strzyżów
Źródło: Opracowanie na podstawie danych http://mapy.isok.gov.pl/imap/
Wśród osób zagrożonych podtopieniami w wyniku przejścia fali powodziowej dla wód o prawdopodobieństwie
wystąpienia 2% i 5% znajdują się mieszkańcy Dobrzechowa, Strzyżowa, Żarnowa, Glinika Zaborowskiego ,Glinika
Charzewskiego, Żyznowa i Godowej.
Tabela 9.Osoby zagrożone podtopieniami na terenie Gminy Strzyżów
Lp.

Miejscowość

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dobrzechów
Strzyżów
Żarnowa
Glinik Zaborowski
Glinik Charzewski
Żyznów
Godowa

Wody powodziowe 2%
Liczba osób
8
34
41
30
10
11
36
Źródło: Urząd Miejski w Strzyżowie
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Wody powodziowe 5%
Liczba osób
5
10
19
3
-
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Na terenie gminy nie istnieją wały przeciwpowodziowe. Niewielki odcinek obwałowania istnieje na długości składowiska
odpadów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wisłok.

9. Hałas
Klimat akustyczny w środowisku (zarówno zamieszkania, wypoczynku, jak też pracy) oceniany może być
zarówno subiektywnie, jak też przy pomocy obiektywnych wartości zmierzonych poziomów dźwięku. Rozpatrując
szkodliwy wpływ hałasu na człowieka można stwierdzić, że hałasy o poziomie nie przekraczającym 35 dB(A ) są
dla zdrowia nieszkodliwe, czasami denerwujące.
W Gminie Strzyżów największe znaczenie ma hałas komunikacyjny związany z ruchem samochodowym na
terenie gminy. Podstawową sieć drogową gminy tworzą dwie drogi wojewódzkie oraz jedenaście dróg
powiatowych. Ich uzupełnienie stanowią drogi gminne i wewnętrzne. Całkowita długość dróg wojewódzkich
w gminie wynosi 21,2 km, dróg powiatowych - 57 km, dróg gminnych -106 km (30 km na terenie miasta
Strzyżowa i 78 km na terenie wsi), zaś dróg wewnętrznych 465 km.

10. Promieniowanie
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie dokonując oceny stanu środowiska w województwie
podkarpackim nie stwierdził na danym obszarze przekroczeń dopuszczalnych poziomów promieniowania
jonizującego.

2.4. Zjawiska przestrzenno-funkcjonalne
Czwartym z wytypowanych obszarów są zjawiska przestrzenno-funkcjonalne, które charakteryzują: wyposażenie
w infrastrukturę techniczną i społeczną oraz stan tej infrastruktury, dostęp i jakość podstawowych usług,
dostępność komunikacyjna.

2.4.1. Sieć wodno-kanalizacyjna
Gmina posiada słabo rozwiniętą sieć wodociągową. Obejmuje ona zaledwie 16% mieszkańców. Stan sieci
w poszczególnych miejscowościach jest zróżnicowany. Najlepiej wyposażoną sieć wodociągową posiada miasto
Strzyżów i część Dobrzechowa, co wynika ze zwartej zabudowy urbanistycznej oraz uwarunkowań historycznych.
Pozostałe miejscowości nie posiadają sieci wodociągowej. Mieszkańcy sami wybudowali tak zwane prywatne
ujęcia wody wykorzystujące naturalne ujęcia wody. Są one w stanie zasilić od kilkunastu do kilkudziesięciu
gospodarstw. Nie tworzą jednak jednolitej sieci wodociągowej. Roczny pobór wody z sieci przez mieszkańców
Gminy Strzyżów wynosi ok. 210 000 m3 wody. Zużycie wody na jednego mieszkańca wynosi 31,8 m3 rocznie,
od roku 2011 utrzymuje się na stałym poziomie. W 2014 roku długość czynnej sieci wodociągowej wynosiła
35 km, do której zostało podłączonych 1600 gospodarstw domowych. Średnie zużycie wody na mieszkańca
wynosi 31,8 m3. Woda przeznaczona do spożycia jest badana regularnie. Spełnia ona wymagania, jakim powinna
odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
Gmina Strzyżów charakteryzuje się niskim stopniem skanalizowania. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej
wyniosła 42,4 km w 2014 r. i była zaledwie o 6 km dłuższa od wartości z roku 2010. Prawie cała sieć
kanalizacyjna zlokalizowana jest na terenie miasta Strzyżów oraz miejscowości Łętownia. Niewielki fragment sieci
obejmuje Godową. Z kanalizacji korzysta 23,9% mieszkańców gminy. Od pozostałych mieszkańców nieczystości
odbierane są przez wozy asenizacyjne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Strzyżowie.
Mieszkańcy Gminy Strzyżów w porównywalnym stopniu korzystają z sieci kanalizacyjnej jak mieszkańcy powiatu
strzyżowskiego i pond 50% gorszym niż w województwie podkarpackim.
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Tabela 10. Liczba korzystających z sieci kanalizacyjnej w % ogółu ludności
2011

2012

2013

2014

2015

Podkarpackie

60,7

61,5

62,6

68,7

69,3

Powiat strzyżowski

28,2

28,0

28,7

29,9

30,2

Gmina Strzyżów

32,6

32,6

33,4

33,6

33,9

2.4.2. Sieć gazowa
Widoczny jest rokroczny wzrost liczby odbiorców gazu na terenie Gminy Strzyżów. Wzrasta także ilość odbiorców
ogrzewających mieszkania gazem ziemnym. Obecnie prawie wszystkie miejscowości są zgazyfikowane
(z wyłączeniem Łętowni oraz Bonarówki). Całkowite zużycie gazu ulega nieznacznym wahaniom, które są
spowodowane zmianami cen gazu oraz warunkami pogodowymi.
Tabela 11. Charakterystyka sieci gazowej w Gminie Strzyżów w 2014 roku
Wyszczególnienie

Wartość

długość czynnej sieci

196 401 m

odbiorcy gazu

4752 gosp.

odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem

1436 gosp.

zużycie gazu w tys. m3

2052,8 tys. m3

ludność korzystająca z sieci gazowej

16 685 os.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS – Bank Danych Lokalnych.

Ponad 80% mieszkańców Gminy Strzyżów korzysta z sieci gazowej. W analizowanym okresie (2011-2015) liczba
korzystających z sieci gazowej wzrosła o 6,7%.
Tabela 12. Liczba korzystających z sieci gazowej w % ogółu ludności
2011

2012

2013

2014

2015

Podkarpackie

71,8

72,6

72,6

72,5

72,3

Powiat strzyżowski

66,3

71,0

71,3

71,5

71,7

Gmina Strzyżów

73,5

79,8

79,9

80

80,2

2.4.3. Sieć komunikacyjna
Podstawową sieć drogową gminy tworzą dwie drogi wojewódzkie oraz jedenaście dróg powiatowych. Ich
uzupełnienie stanowią drogi gminne i wewnętrzne. Całkowita długość dróg wojewódzkich w gminie wynosi 21,2
km, dróg powiatowych - 57 km, dróg gminnych -106 km (30 km na terenie miasta Strzyżowa i 78 km na terenie
wsi), zaś dróg wewnętrznych 465 km.
Układ komunikacyjny miasta Strzyżowa powoduje kumulację ruchu pojazdów w centrum miasta, gdzie
przechodzi droga wojewódzka o numerze 988. W Strzyżowie rozpoczyna się droga wojewódzka numer 989.
Wysokie natężenie ruchu powoduje powstawanie lokalnych zatorów, szczególnie w godzinach szczytu. Innymi
utrudnieniami są: niezadowalający stan techniczny nawierzchni i obiektów mostowych, nieutwardzone pobocza
oraz brak chodników w wielu miejscach. Obecna sytuacja poprawiana jest przez modernizację dróg:
wzmacnianie, poszerzanie oraz ulepszanie nawierzchni.
Elementem, który w dużej mierze przyczynił się do usprawnienia ruchu, jest wybudowana tzw. „mała
obwodnica” Strzyżowa. Ma ona za zadanie odciążenie ruchu tranzytowego przechodzącego przez centrum
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miasta. Realizacja inwestycji obejmowała tereny południowej części Strzyżowa, pomiędzy linią kolejową
Rzeszów-Jasło a rzeką Wisłok, od ul. Mostowej do ul. 1 Maja. Inwestycja związana z budową „dużej obwodnicy”
jest w trackie przygotowania. Wojewódzki Zarząd Dróg w Rzeszowie podpisał już umowę z Wykonawcą,
a zakończenie budowy planuje się w 2019 r.
Odległość Strzyżowa od ważniejszych ośrodków miejskich prezentuje się następująco:


Rzeszów – Strzyżów – 32 km,



Krosno – Strzyżów – 32 km,



Kraków – Tarnów – Strzyżów – 154 km,



Warszawa – Radom – Strzyżów – 328 km.

2.4.4. Infrastruktura społeczna – instytucje kultury
W Strzyżowie funkcjonują 3 gminne instytucje kultury:
 Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta im. Juliana Przybosia w Strzyżowie;
 Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie;
 Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka w Strzyżowie.
Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka zostało powołane 1 lipca 2011 r. Powstało
ono dzięki przekazaniu zbiorów muzealnych Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzyżowskiej, jakie zostały
zgromadzone od 1959 roku przez mieszkańców, którzy oddawali rodzinne pamiątki, dokumenty oraz przedmioty
codziennego użytku. Początkowo eksponaty były gromadzone w Izbie Pamięci urządzonej przy Liceum
w Strzyżowie. Następnie zostały przeniesione do Społecznego Muzeum Regionalnego TMZS.
Wśród eksponatów znajduje się kilka tysięcy przedmiotów o wysokiej wartości muzealnej z dziedzin
paleontologii, archeologii, historii, kultury materialnej, sztuki i etnografii.
Główna działalność kulturalna Gminy jest prowadzona przez Dom Kultury „Sokół”. Odbywają się w nim
wystawy, koncerty, spotkania poetyckie, konferencje, seanse filmowe itp. W Domu Kultury organizowane są
zajęcia artystyczne dla dzieci i dorosłych z zakresu plastyki, śpiewu i tańca. Działają w nim zespoły muzyczne,
folklorystyczne i taneczne, jak również amatorskie grupy teatralne. W Domu Kultury ma swoją siedzibę
Strzyżowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Na terenie Strzyżowa organizowane są również cykliczne imprezy prowadzone przez Bibliotekę Publiczną Gminy
i Miasta im. Juliana Przybosia w Strzyżowie, Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka
w Strzyżowie oraz Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. W kalendarzu imprez znajdują się m.in. takie
wydarzenia jak:














Kiermasz świąteczny wielkanocny i bożonarodzeniowy;
Noworoczne Impresje Muzyczne;
Ferie zimowe;
Cykliczne spotkanie jazzowe (Wiosenne Spotkania Jazzowe, Zaduszki Jazzowe);
Obchody Dni Żołnierzy Wyklętych;
Noc Muzeów;
Tydzień Bibliotek;
Młodzieżowe Konfrontacje Muzyczne;
Dzień Dziecka;
Wakacje w Gminie Strzyżów;
Pożegnanie Lata;
Dożynki;
Narodowe Czytanie;
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 Obchody Dni Św. Michała – Patrona Miasta;
 Przegląd Teatrów Dziecięcych.
W pozostałych miejscowościach istnieją Domy Ludowe, budynki wielofunkcyjne, które pełnią funkcję ośrodków
kultury.
Miejscowość

Nazwa

W budynku funkcjonuje:
 Ochotnicza Straż Pożarna
 Koło Gospodyń Wiejskich
 Sklep
 Biblioteka
 Ochotnicza Straż Pożarna

Żarnowa

Dom Ludowy

Żyznów

Dom Ludowy

Wysoka Strzyżowska

Dom Ludowy

Wysoka Strzyżowska

Budynek
wielofunkcyjny

Glinik Charzewski

Dom Ludowy

Grodzisko
Godowa
Godowa

Dom Ludowy
Sołtysówka
Świetlica

Glinik Zaborowski

Dom Ludowy

Bonarówka

Budynek gminny

 Klub sportowy
 Sklep

 Dwa sklepy
 Biuro sołtysa

2.4.5. Infrastruktura społeczna – przedszkola
Liczba dzieci przedszkolnych w wieku 3-5 lat przypadająca na jedno miejsce w placówce wychowania
przedszkolnego na przestrzeni 4 lat (2012-2015) zmalała zarówno w Gminie Strzyżów jak i w województwie
podkarpackim oraz powiecie strzyżowskim.
W przeciwieństwie do województwa i powiatu w Gminie Strzyżów w ostatnich 2 latach wskaźnik dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym na jedno miejsce wzrósł.

Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego.
Podkarpackie
Powiat Strzyżowski
Gmina Strzyżów

2012
1,52
1,74
1,40

2013
1,40
1,67
1,37

2014
1,35
1,59
1,33

2015
1,25
1,49
1,35

Na obszarze gminy Strzyżów funkcjonują 4 Publiczne Przedszkola.
Lp.
1.
2.
3.
4.

Przedszkole
PP
PP
PP
PP

Dobrzechów
Godowa
Wysoka Strzyżowska
Strzyżów
Razem

Liczba
dzieci
41
49
22
272
384

Liczba oddziałów
2
2
1
11
16

Wg danych statystycznych w okresie 2012-2015 w gminie Strzyżów zmalała liczba dzieci w wieku 3-5 lat
przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego z 1,40 w 2012 r. do 1,35 w 2015 r.
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2.5. Sfera techniczna
Kolejnym obszarem zdefiniowanym w Wytycznych, w którym należy badać zjawiska kryzysowe są rozwiązania
techniczne, które opisują stan techniczny obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym,
niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych.
Mieszkalnictwo
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w Gminie Strzyżów w okresie 2011 – 2015 wzrosła nieznacznie
z 87,5 m2 do 88,4 m2, tj. 0,9%. W przeliczeniu na 1 osobę mieszkania w Gminie Strzyżów miały w 2015 r.
25,7 m2, natomiast w 2011- 24,0 m211. Nieznaczny wzrost komfortu zamieszkiwania przez 1 osobę w mieszkaniu
wiąże się z niewielkim (3,58%) wzrostem zasobów mieszkaniowych na terenie Gminy Strzyżów.
Wskaźniki przedstawione w tabeli poniżej wskazują, że komfort mieszkań (wyposażenie w wodociąg
i kanalizację), na terenie Gminy Strzyżów jest niski. W porównaniu do budynków mieszkalnych podłączonych do
infrastruktury technicznej w % ogółu budynków mieszkalnych na terenie województwa ilość budynków w Gminie
Strzyżów podłączona do wodociągów jest niższa o 7,3%, a podłączonych do kanalizacji o 36,4%. W porównaniu
do powiatu strzyżowskiego wskaźniki są wyższe tylko w przypadku budynków podłączonych do wodociągu o 11,1% ale niższa o 2,5% w odniesieniu do kanalizacji.

Tabela 13. Budynki mieszkalne podłączone do wodociągów i kanalizacji w Gminie Strzyżów w 2015 roku
wodociągi

kanalizacja

Podkarpackie

72,5

60,3

Powiat strzyżowski

54,1

26,4

Gmina Strzyżów

65,2

23,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS – Bank Danych Lokalnych

Niski stopień podłączenia do infrastruktury technicznej częściowo jest rezultatem wieku znacznej części zasobów
mieszkaniowych oraz poziomu dostępności do tej infrastruktury.
Zgodnie z danymi GUS , w Gminie Strzyżów istnieje 4799 budynków mieszkalnych (stan na 31.12.2015 r.).Liczba
budynków mieszkalnych w okresie 2011-2015 wzrosła o 3,58%. Zdecydowana większość budynków
mieszkalnych jest starsza, wybudowana przed 1989 rokiem - w 2015 r. było ich ponad 84%.

Tabela 14.Budynki mieszkalne w Gminie Strzyżów

Budynki mieszkalne
Udział % budynków mieszkalnych
zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem
1989 w liczbie budynków ogółem

2011

2012

2013

2014

2015

4633

4654

4713

4756

4799

87,61%

87,22%

86,12%

85,34%

84,58%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS – Bank Danych Lokalnych oraz Urzędu Miejskiego w Strzyżowie

11

Dane BDL
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Zgodnie z pozyskanymi danymi przy opracowywaniu Planu Gospodarni Niskoemisyjnej dla Gminy Strzyżów12
wynika, iż najczęściej stosowanym paliwem na terenie Gminy Strzyżów jest węgiel. Jest on wykorzystywany
w ponad 50% gospodarstw mieszkalnych.

Rysunek 7.Procentowe zużycie paliw na terenie gminy Strzyżów.
Źródło: PGN.

Wykorzystywanie węgla jako źródła energii przekłada się na poziom emisji CO2 na terenie Gminy Strzyżów.
Budynki mieszkalne odpowiadają za emisję CO2 w 37%.

Rysunek 8. Emisja dwutlenku węgla na terenie Gminy Strzyżów [Mg/rok].
Źródło: PGN.

12

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 23 lutego 2017 r.
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Sektor budynków mieszkalnych, który odpowiada za większość emisji dwutlenku węgla, cechuje niski stopień
wykorzystywania OZE oraz używanie kotłów węglowych o niskiej sprawności wraz z przypadkami spalania śmieci
w domowych paleniskach. Jednocześnie w sektorze tym istnieją nadal obiekty, które nie mają przeprowadzonych
termomodernizacji.
ZABYTKI
Na terenie Gminy Strzyżów znajduje się wiele cennych zabytków będących świadectwem bogatej historii Gminy.
Najbardziej znanym zabytkiem jest Tunel Schronowy znajdujący się w mieście Strzyżów. Wchodził on w skład
całego kompleksu schronowego Fűhrershauptguarier – AnlageSűd wzniesionego również w Stępinie-Cieszynie.
W odróżnieniu od innych schronów kolejowych na terenie Polski, schron w Strzyżowie ma charakter podziemny,
został on przekopany pod Żarnowską Górą.
Zespół tunelowy został zaprojektowany i zbudowany przez niemiecką firmę "Organisation Todt" pomiędzy wiosną
1940 r., a latem 1941 r. W skład zespołu wchodziły:


tunel schronowy dla pociągu sztabowego,



bierne schrony zaplecza technologicznego,



tunel instalacyjny,



jednotorowa bocznica kolejowa,



drewniany peron pomiędzy tunelem a stacją kolejową,



grobla o nieznanym przeznaczeniu.

Do czasów obecnych zachowały się tunel schronowy wraz z tunelem instalacyjnym, a także zaplecze
technologiczne.
Poza tunelem na terenie gminy znajdują się następujące zabytki:


Kościół Parafialny w Strzyżowie z XV w.,



Kościół Parafialny św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej – 1919 r.,



Budynek Synagogi Żydowskiej w Strzyżowie z połowy XVIII w.,



Cmentarz żydowski z końca XIX w.,



Dwór Dydyńskich w Strzyżowie z XVIII w.,



Zespół pałacowy w Strzyżowie z końca XIX w.,



Zespół pałacowy w Żyznowie,



Cerkiew w Bonarówce z XIX w.,



Kaplica MB Bolesnej - ok. 1900 r. Strzyżów - Ratośniówki,



Budynek Domu Kultury „Sokół” z 1910 r.,



Zespół klasztorny ss. Serafitek (kaplica, klasztor, ogrodzenie) - 1890r .,



Dom Wójtowski – 1600 r.,



Budynek Sądu Rejonowego - ok. 1920 r.,



Dworzec kolejowy - ok. 1910 r.,



Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące – 1912 r.

Łącznie w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Strzyżów (Zaktualizowana w 2017 r.) znajduje się 404
obiekty. Największa ilość zabytków znajduje się w miejscowościach Strzyżów (146) , Wysoka Strzyżowska (65)
i Dobrzechowie (50), z czego 33 obiekty znajdują się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora.
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Lp.

Miejscowość

1.

BONARÓWKA

2.
3.

DOBRZECHÓW
DOBRZECHÓW

4.

DOBRZECHÓW

5.

DOBRZECHÓW

6.

DOBRZECHÓW

7.

GODOWA

8.
9.

GODOWA
STRZYŻÓW

10.

STRZYŻÓW

11.
12.
13.
14.
15.

STRZYŻÓW
STRZYŻÓW
STRZYŻÓW
STRZYŻÓW
STRZYŻÓW

16.
17.

STRZYŻÓW
STRZYŻÓW-GODOWA

18.
19.

STRZYŻÓW
STRZYŻÓW

20.
21.

STRZYŻÓW
STRZYŻÓW

22.

STRZYŻÓW

23.
24.
25.

STRZYŻÓW
STRZYŻÓW
STRZYŻÓW

26.
27.

ŻARNOWA
ŻYZNÓW

28.
29.
30.
31.
32.

ŻYZNÓW
ŻYZNÓW
ŻYZNÓW
ŻYZNÓW
ŻYZNÓW

33.

ŻYZNÓW

Obiekt

Wpis do rejestru
zabytków: numer, data
Cerkiew greko – kat. p.w. Opieki Matki Boskiej ze A-1260 22.04.1993
starodrzewem
Kościelisko z pomnikiem nagrobkowym
A-1035 25.07.1979
Zespół kościoła par. p.w. Św. Stanisława Bpa
A-1045 11.09.1979
a. kościół z otoczeniem wraz z elementami roślinnymi i
terenowymi
c. Ogrodzenie w Zespole kościoła par. p.w. Św. A-1045 11.09.1979
Stanisława Bpa
d. Aleje w Zespole kościoła par. p.w. Św. Stanisława A-1045 11.09.1979
Bpa
kapliczka dworska o otoczeniem zespołu folwarcznego A-1139 25.10.1983
(d.p.gr 1134 i Pb nr 6)
a. Dom w zagrodzie
A-1058 15.02.1980
b. Piwnica w zagrodzie
A-1058 15-02.1990
Zespół kościoła par. p.w. MB Niepokalanie Poczętej i
Bożego Ciała
A-1039 09.08.1979
a. Kościół
b. Dzwonnica
A-547 07.04.2011
c. Mur ogrodzenia
A-401 23.02.2011
d. Plebania
A-547 07.04.2011
e. dom parafialny
A-401
f. Starodrzew przy kościele
A-547 07.04.2011
Bożnica (teren wpisu obejmuje część działki pod A-286 30.06.1960
obecnym bud. GS-u przy Rynku
Dom Wójtowski
A-324 27.04.2010
Zespół dworski: dwór
A-349 10.04.1968
17.04.1968
a. pozostałości parku
A-349 10.04.68 i 17.04.68
Zespół pałacowy
A-1126 25.11.82
a. Pałac
a. Piwnica
A-1126 25.22.82
b. park krajobrazowy z pozostałościami po d.
A-1126 25.11.82
stawach w zespole pałacowym
Zespół schronowy dla pociągu sztabowego
A-423 z 08.10.2010
a. Tunel Schronowy
b. Tunel Instalacyjny
A-423 z 08.10.2010
c. Schron zaplecza technologicznego
A-423 z 08.10.2010
d. Pozostałości bocznicy kolejowej przy ul.
A-423 z 08.10.2010
Tunelowej zespołu schronowego wraz z
bocznicą kolejową od strony Żarnowej i grobla
Obelisk –kapliczka na kopcu
A-209 15.03.1971
Zespół pałacowy
A-1068 04.12.80
a. pałac
b. oficyna i wozownia (d. stajnia, bud. Gospod.)
A-1068 04.12.80
c. wozownia tzw. „Andrzejówka”
A-1068 04.12.80
d. Fontanna
A-1068 04.12.80
e. brama ogrodzeniowa
A-1068 04.12.80
f. park krajobrazowy z d. sadem i
A-1068 04.12.80
warzywniakiem
Czworak
j.w.
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3. WYZNACZANIE OBSZARÓW KRYZYSOWYCH – IDENTYFIKACJA
ZRÓŻNICOWANIA WEWNĄTRZGMINNEGO
3.1. Metodologia wyboru obszaru zdegradowanego i obszaru
do rewitalizacji
W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji opracowano diagnozę, która została
przeprowadzona na podstawie wiarygodnych i mierzalnych danych pozyskanych z: Urzędu Miejskiego
w Strzyżowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strzyżowie, Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie. Ponadto
w Diagnozie wykorzystano wyniki badań ankietowych mieszkańców i liderów lokalnych dotyczących oceny
jakości życia i kluczowych problemów postrzeganych przez mieszkańców.
Na potrzeby analizy czynników określających stan kryzysowy do zdiagnozowania przyjęto sołectwa13 jako
jednostki urbanistyczne umożliwiające porównanie wewnątrzgminnego stopnia zróżnicowania poszczególnych
wskaźników degradacji14.
Biorąc pod uwagę, że rewitalizacja ma w pierwszej kolejności służyć poprawie jakości życia mieszkańców,
uznano, że kwestie społeczne mają kluczowe i nadrzędne znaczenie dla wyznaczania obszaru zdegradowanego.
Dla wyznaczonych obszarów przeprowadzono diagnozę wskaźników opisujących negatywne zjawiska społeczne,
takie jak: zakres korzystania z pomocy społecznej, ubóstwo, przestępczość, niski poziom uczestnictwa w życiu
publicznym i kulturalnym, niewielka dostępność podstawowych usług w dziedzinie oświaty, zdrowia, kultury.
Tabela 15. Wykaz wybranych kryteriów oceny i wskaźników zjawisk społecznych do wyznaczania obszarów zdegradowanych
ZMIENNA

OPIS ZMIENNEJ
Saldo migracji na pobyt
stały w przeliczeniu
na 100 osób wg
faktycznego miejsca
zamieszkania

DEMOGRAFIA

Ludność w wieku
poprodukcyjnym
w stosunku do ludności
w wieku produkcyjnym
wg faktycznego miejsca
zamieszkania
Przyrost naturalny
w przeliczeniu na 100
osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania

Liczba długotrwale
bezrobotnych w %
bezrobotnych ogółem
RYNEK PRACY

METODOLOGIA
Wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu różnicy
między liczbą zameldowań w miejscowości
a liczbą wymeldowań w miejscowości pomnożony
przez 100 i liczby mieszkańców miejscowości

ŹRÓDŁO DANYCH
Urząd Miejski
w Strzyżowie,
stan na 31.12.2014 r.

Wsk.deg.miej. = ((Lzam – Lwym)*100)/ Lmm
Wskaźnik wyliczono jako iloraz liczby osób w
wieku poprodukcyjnym miejscowości i liczby osób
w wieku produkcyjnym miejscowości pomnożony
przez 100%

Urząd Miejski
w Strzyżowie,
stan na 31.12.2014 r.

Wsk.deg.miej. = (Lopop/Loprs)*100%
Wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu różnicy
między liczbą urodzeń żywych w miejscowości a
liczbą zgonów w miejscowości pomnożony przez
100 i liczby mieszkańców miejscowości

Urząd Miejski
w Strzyżowie,
stan na 31.12.2014 r.

Wsk.deg.miej. = ((Lużm – Lzm)*100)/ Lmm
Wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu liczby
osób bezrobotnych poszukujących pracy pow. 12
mies. w miejscowości i liczby bezrobotnych
ogółem w miejscowości pomnożony przez 100%

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzyżowie,
stan na 31.12.2014 r.

Wsk.deg.miej. = (Lobm/Lbm)*100%
Udział bezrobotnych
zarejestrowanych
w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym

Wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu udziału
bezrobotnych
zarejestrowanych
ogółem
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
w miejscowości pomnożony przez 100% i liczby

13

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzyżowie,
stan na 31.12.2014 r.

Dla usystematyzowania zbierania danych przyjęto sołectwo jako najmniejszą jednostkę poddawaną analizie i najłatwiejszą
do przebadania przez dostawców danych.
14
Wskaźniki określone w wytycznych MR (w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, dokument przyjęty
w dniu 2 sierpnia 2016 r.) opisujące negatywne zjawiska społeczne: poziom bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu
edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.
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wg miejsca zamieszkania

Liczba bezrobotnych
powyżej 50 roku życia

Liczba bezrobotnych
z niskimi kwalifikacjami

Liczba
niepełnosprawnych
bezrobotnych

Liczba osób korzystająca
ze świadczeń pomocy
społecznej w przeliczeniu
na 100 osób wg miejsca
zamieszkania
POMOC SPOŁECZNA

EDUKACJA

BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE

Liczba osób
korzystających ze
świadczeń pomocy
społecznej z tytułu
niepełnosprawności w
przeliczeniu na 100 osób
wg miejsca zamieszkania

mieszkańców miejscowości
Wsk.deg.miej. = (Lobm*100%)/Lbm
Wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu udziału
bezrobotnych
pow.
50
roku
życia
zarejestrowanych ogółem w liczbie bezrobotnych
w miejscowości pomnożony przez 100% i liczby
mieszkańców miejscowości
Wsk.deg.miej. = (Lobm*100%)/Lbm
Wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu udziału
bezrobotnych
zarejestrowanych
z
niskimi
kwalifikacjami ogółem w liczbie bezrobotnych
w miejscowości pomnożony przez 100% i liczby
mieszkańców miejscowości
Wsk.deg.miej. = (Lobm*100%)/Lbm
Wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu udziału
bezrobotnych
niepełnosprawnych
zarejestrowanych ogółem w liczbie bezrobotnych
w miejscowości pomnożony przez 100% i liczby
mieszkańców miejscowości
Wsk.deg.miej. = (Lobm*100%)/Lbm
Wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu liczby
osób
korzystających
z
zasiłków
pomocy
społecznej w miejscowości pomnożony przez 100 i
liczby mieszkańców miejscowości
Wsk.deg.miej. = (Lz*100)/Lmm
Wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu liczby
osób
korzystających
z
zasiłków
pomocy
społecznej
z
tytułu
niepełnosprawności
w miejscowości pomnożony przez 100 i liczby
mieszkańców miejscowości

Liczba organizacji
pozarządowych
na 100 osób wg miejsca
zamieszkania
INTEGRACJA
SPOŁECZNA
Frekwencja w wyborach
do organów jednostek
samorządu
terytorialnego (I tura)

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Strzyżowie,
stan 31.12.2014 r.

Wsk.deg.miej. = (Lz*100)/Lmm

Wyniki egzaminów
6-klasisty
Liczba stwierdzonych
przestępstw ogółem
w przeliczeniu na 100
osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Strzyżowie,
stan na 31.12.2014 r.

Wskaźnik wyliczono jako iloraz przestępstw
i wykroczeń w miejscowości pomnożony przez 100
i liczby mieszkańców miejscowości

Urząd Miejski
w Strzyżowie,
stan na 31.12.2014 r.
Komenda Powiatowa
Policji w Strzyżowie,
stan na 31.12.2014 r.

Wska.deg.miej. = (Lzpg*100)/lms
Wskaźnik wyliczono jako iloraz liczby organizacji
pozarządowych w miejscowości pomnożony przez
100 i liczby mieszkańców miejscowości

Starostwo Powiatowe
w Strzyżowie,
stan na 31.12.2014 r.

Wska.deg.miej. = (Lopm*100)/lms
Wskaźnik wyliczono jako iloczyn ilorazu udziału
osób w głosowaniu w miejscowości podzielony
przez liczbę wyborców w miejscowości i liczby 100

Państwowa Komisja
Wyborcza,
stan na 31.12.2014 r.

Wska.deg.miej. = (Logm/Lwybm)*100

Jednostki urbanistyczne, dla których wskaźnik społeczny jest gorszy niż średnia dla całej gminy, mogą być
potencjalnie uznane za zdegradowane, pod warunkiem występowania na nich co najmniej jednego
z następujących negatywnych zjawisk:
1) gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych
przedsiębiorstw lub
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2) środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów
stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub
3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę
techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej
jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu
obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub
4) technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym
o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne
korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.
Tabela 16. Wykaz wybranych kryteriów oceny i wskaźników zjawisk gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych,
środowiskowych i technicznych do wyznaczania obszarów zdegradowanych
ZMIENNA

OPIS ZMIENNEJ
Liczba zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych
w rejestrze REGON
w przeliczeniu na 100 osób
wg faktycznego miejsca
zamieszkania

PODMIOTY
GOSPODARCZE

Liczba nowo
zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych
w rejestrze REGON
w przeliczeniu na 100 osób
wg faktycznego miejsca
zamieszkania
Liczba budynków
mieszkalnych
zamieszkałych,
wybudowanych przed
rokiem 1989
w relacji do ogólnej liczby
budynków mieszkalnych
zamieszkałych

SFERA TECHNICZNA
Liczba budynków
z instalacjami węglowymi

Liczba zabytków

Odsetek ludności
korzystającej z sieci
wodociągowej
UWARUNKOWANIA
PRZESTRZENNOFUNKCJONALNE
Odsetek ludności
korzystającej z sieci
kanalizacyjnej

METODOLOGIA
Wskaźnik wyliczono jako iloraz liczby
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
w miejscowości pomnożony przez 100
i liczby mieszkańców miejscowości

ŹRÓDŁO DANYCH
Urząd Statystyczny
w Rzeszowie,
stan na 31.12.2014 r.

Wska.deg.miej. = (lzpg*100)/lmm
Wskaźnik wyliczono jako iloraz liczby nowo
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
w miejscowości pomnożony przez 100 i liczby
mieszkańców miejscowości

Urząd Statystyczny
w Rzeszowie,
stan na 31.12.2014 r.

Wska.deg.miej. = (lzpg*100)/lms

Wskaźnik wyliczono jako iloczyn ilorazu liczby
budynków wybudowanych przed 1989
miejscowości i liczby budynków ogółem w
miejscowości oraz liczby 100%
Wska.deg.miej. = (Lb1989/Lbo)*100%

Urząd Miejski
w Strzyżowie,
stan na 31.12.2014 r.

Wskaźnik wyliczono jako iloczyn ilorazu liczby
budynków z instalacjami węglowymi i liczby
budynków ogółem w miejscowości oraz liczby
100%
Wska.deg.miej. = (Lb1989/Lbo)*100%

Urząd Miejski
w Strzyżowie,
stan na 31.12.2014 r.

Wskaźnik wyliczono jako liczba zabytków w
miejscowości do liczby ogółem w zabytków
oraz liczby 100%
Wska.deg.miej. 0/1 brak

Urząd Miejski
w Strzyżowie,
stan na 31.12.2016 r.

Wskaźnik wyliczono, jako iloraz iloczynu osób
korzystających z sieci wodociągowej
miejscowości pomnożony przez 100% i liczby
mieszkańców miejscowości

Urząd Miejski
w Strzyżowie,
stan na 31.12.2014 r.

Wsk.deg.miej. = (Losw*100%)/Lms
Wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu osób
korzystających
z
sieci
kanalizacyjnej
w miejscowości pomnożony przez 100%
i liczby mieszkańców miejscowości
Wsk.deg.miej. = (Losk*100%)/Lmm
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ZMIENNA

OPIS ZMIENNEJ

Dostępność infrastruktury
kultury

Dostępność infrastruktury
przedszkolnej

METODOLOGIA

ŹRÓDŁO DANYCH

Wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu
instytucji kultury w miejscowości pomnożony
przez 100% i liczby mieszkańców
miejscowości
Wsk.deg.miej. = (Losk*100%)/Lmm
Wskaźnik wyliczono jako liczba przedszkoli w
miejscowości pomnożony przez 100% i liczby
mieszkańców miejscowości

Urząd Miejski
w Strzyżowie,
stan na 31.12.2014 r.
Urząd Miejski
w Strzyżowie,
stan na 31.12.2014 r.

Wsk.deg.miej. = 0/1 brak
Urząd Miejski
w Strzyżowie,
(dane z bazy azbestowej
prowadzonej przez
Ministerstwo Rozwoju)

Odsetek budynków
mieszkalnych z dachem
pokrytym azbestem

Wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu liczby
budynków
mieszkalnych
z
dachem
azbestowym w miejscowości pomnożony
przez 100% liczby budynków miejscowości
Wsk.deg.miej. = (Losk*100%)/Lmm

Odsetek budynków
z przyłączem gazowym

Wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu liczby
budynków
mieszkalnych
z
przyłączem
gazowym w miejscowości pomnożony przez
100% liczby budynków miejscowości
Wsk.deg.miej. = (Losk*100%)/Lmm

Poziom zanieczyszczenia
pyłami z palenisk
domowych

Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie:
Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za
rok 2015.

Urząd Miejski
w Strzyżowie,

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zagrożenie podtopieniami
w wyniku przejścia fali
powodziowej dla wód
o prawdopodobieństwie
wystąpienia 2%.

Wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu liczby
osób z zagrożonych podtopieniami
Wsk.deg.miej.
zagrożenia

=

0/1

brak

Urząd Miejski
w Strzyżowie

wystąpienia

3.2. Diagnoza zjawisk negatywnych
3.2.1. Wskaźniki społeczne
Kluczowa z punktu widzenia rewitalizacji SFERA SPOŁECZNA została poddana analizie, dzięki której
wyprowadzono wskaźniki pokazujące kondycję poszczególnych jednostek statystycznych. Wartość wskaźników
wyprowadzono z liczby bezwzględnej osób w poszczególnych kategoriach, którą przeliczono na 100 mieszkańców
poszczególnych jednostek urbanistycznych oraz całej gminy. Umożliwia to porównanie wartości wskaźnika
pomiędzy jednostkami oraz w stosunku do wartości średniej dla całej Gminy Strzyżów.
DEMOGRAFIA
Ze względu na wyraźny proces starzenia się społeczeństwa w Gminie Strzyżów widoczny na przestrzeni ostatnich
4 lat (2012-2015) spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym oraz wzrost liczby osób
w wieku poprodukcyjnym, problemy demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa zostały poddane
analizie poprzez trzy wskaźniki z tej dziedziny:
• saldo migracji na pobyt stały – stanowi obok przyrostu naturalnego jeden z najważniejszych czynników
kształtujących liczbę ludności. W analizowanych miejscowościach tylko 3 miejscowości w Gminie Strzyżów
charakteryzują się dodatnim saldem migracji. Są to miejscowości: Gbiska, Glinik Zaborowski, Łętownia.

[40]

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017-2023 (LPR)

• przyrost naturalny – w gminie, która boryka się z problemem starzenia się społeczeństwa, tylko
w 7 miejscowościach: Gbiska, Glinik Zaborowski, Grodzisko, Tropie, Wysoka Strzyżowska, Żyznów, Strzyżów
jest on dodatni.
• stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym do ludności w wieku produkcyjnym w 8 miejscowościach gminy
(wszystkich jest 15) jest wyższy niż wskaźnik referencyjny dla gminy – potwierdza to niekorzystne zjawisko
starzenia się społeczeństwa w Gminie Strzyżów.

Zestawienie zbiorcze wskaźników z zakresu SFERA SPOŁECZNA – demografia
Wskaźnik
porównawczy
Jednostka
urbanistyczna

Saldo migracji na pobyt stały
w przeliczeniu na100 osób
wg faktycznego miejsca
zamieszkania

Ludność w wieku
poprodukcyjnym w stosunku
do ludności w wieku
produkcyjnym wg faktycznego
miejsca zamieszkania

Przyrost naturalny
w przeliczeniu na 100 osób
wg faktycznego miejsca
zamieszkania

SUMA

Bonarówka

-3,21

1

24%

0

-1,92

1

2

Brzeżanka

-0,60

1

36%

1

-1,20

1

3

Dobrzechów

-0,41

0

25%

0

-0,41

1

1

Gbiska

1,99

0

34%

1

1,00

0

1

-1,08

1

29%

1

-0,24

1

3

1,01

0

31%

1

0,00

0

1

Godowa

-0,95

1

26%

0

-0,68

1

2

Grodzisko

-1,69

1

23%

0

0,28

0

1

Łętownia

0,56

0

16%

0

-0,56

1

1

Glinik
Charzewski
Glinik
Zaborowski

Tropie

-0,96

1

37%

1

0,00

0

2

Wysoka
Strzyżowska

-0,29

0

31%

1

0,05

0

1

Zawadka

-0,54

1

27%

0

-1,36

1

2

Żarnowa

-1,03

1

27%

0

-0,34

1

2

Żyznów

-0,80

1

34%

1

0,00

0

2
1

Strzyżów

-0,16

0

29%

1

0,23

0

-0,44

Degradacja
wartość
poniżej
wartości
referencyjnej

29%

Degradacja
wartość
powyżej
wartości
referencyjnej

-0,06

Degradacja
wartość
poniżej
wartości
referencyjnej

Gmina ogółem
– WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Gmina ogółem
– WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Gmina ogółem
– WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych.

Natężenie niekorzystnych zjawisk: SFERA SPOŁECZNA – demografia
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Strzyżów
Żyznów
Saldo migracji na pobyt stały
w przeliczeniu na100 osób wg
faktycznego miejsca zamieszkania

Żarnowa
Zawadka
Wysoka Strzyżowska
Tropie
Łętownia

Ludność w wieku poprodukcyjnym
w stosunku do ludności w wieku
produkcyjnym wg faktycznego
miejsca zamieszkania

Grodzisko
Godowa
Glinik Zaborowski
Glinik Charzewski
Gbiska

Przyrost naturalny w przeliczeniu
na 100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania

Dobrzechów
Brzeżanka
Bonarówka
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

RYNEK PRACY – BEZROBOCIE
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie na koniec 2014 r. na terenie gminy zarejestrowanych
było 1814 osób, z czego 1217 osób to osoby bezrobotne długotrwale (powyżej 12 miesięcy). Wśród osób
bezrobotnych 690 (tj. 38% ogółu bezrobotnych) mieszka w mieście Strzyżów, a 1124 osoby (tj. 61,96% ogółu
bezrobotnych) mieszka na obszarach wiejskich Gminy.
Wśród miejscowości wiejskich Gminy Strzyżów największa liczba bezrobotnych mieszka w miejscowości Wysoka
Strzyżowska (188 osób, tj. 16,73% ogółu mieszkańców obszarów wiejskich), Godowa (176 osób, tj.15,66%
ogółu mieszkańców obszarów wiejskich) oraz Dobrzechów (142 osób, tj. 12,63% ogółu mieszkańców obszarów
wiejskich).
Analizując liczbę bezrobotnych w liczbie mieszkańców ogółem, należy zauważyć, iż stanowią oni w Gminie
8,75% mieszkańców i w odniesieniu do miejscowości najliczniejszą grupę w liczbie ogółu mieszkańców
miejscowości zamieszkują Glinik Zaborowski (11,91%), Grodzisko (11,17%), Gbiska (10,96%), Łętownię
(10,73%) oraz Żyznów (10,89%) i Żarnową (10,53%).
Wśród bezrobotnych w najbardziej niekorzystnej sytuacji na rynku pracy są osoby powyżej 50 roku życia,
z niskimi kwalifikacjami oraz niepełnosprawne. W Gminie Strzyżów wśród osób bezrobotnych powyżej 50 roku
życia najwięcej jest zarejestrowanych spośród osób bezrobotnych w Dobrzechowie (24,65%) oraz w Strzyżowie
(23,77%).
Liczba osób z niskimi kwalifikacjami najliczniej zarejestrowani są wśród bezrobotnych w Dobrzechowie (26,06%),
Żyznowie (25,26%) i Strzyżowie (22,17%).
Bezrobotni niepełnosprawni w Gminie Strzyżów stanowią 3,91% ogółu wszystkich bezrobotnych. Najliczniej
występują w Strzyżowie (35 osób). W porównaniu do liczby wszystkich bezrobotnych najwyższy wskaźnik
(najgorszy) prezentuje się w Bonarówce (12, 50% ( 2 osoby niepełnosprawne na 16 zarejestrowanych ogółem)),
oraz Zawadce (5, 88%), Żarnowie (5,43%), Strzyżowie (5,07%) i Dobrzechowie (4,93%).
Liczebność wszystkich analizowanych kategorii bezrobotnych na przestrzeni lat 2012-2015 uległa zmniejszeniu,
co uwarunkowane było ogólnym spadkiem liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne (spadek stopy
bezrobocia o 2,6%).
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Zestawienie zbiorcze wskaźników z zakresu SFERA SPOŁECZNA – RYNEK PRACY

Jednostka
urbanistyczna

Liczba długotrwale
bezrobotnych w %
bezrobotnych ogółem

Udział bezrobotnych
zarejestrowanych
w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym wg miejsca
zamieszkania

Liczba bezrobotnych
powyżej 50 roku życia

Liczba bezrobotnych z
niskimi kwalifikacjami

Liczba niepełnosprawnych
bezrobotnych

SUMA

Bonarówka

75,00%

1

10,26%

1

18,75%

0

6,25%

0

12,50%

1

3

Brzeżanka

53,13%

0

9,61%

1

21,88%

1

21,88%

1

3,13%

0

3

Dobrzechów

65,49%

0

8,75%

1

24,65%

1

26,06%

1

4,93%

1

4

0

18,18%

0

0,00%

0

2

Gbiska

69,70%

1

10,96%

1

15,15%

Glinik Charzewski

66,67%

0

9,01%

1

20,00%

0

18,67%

0

2,67%

0

1

0

15,49%

0

1,41%

0

1

Glinik Zaborowski

54,93%

0

11,91%

1

18,31%

Godowa

69,89%

1

7,96%

0

19,89%

0

17,61%

0

2,84%

0

1

Grodzisko

68,07%

1

11,17%

1

12,61%

0

17,65%

0

1,68%

0

2

0

5,26%

0

0,00%

0

2

18,75%

0

0,00%

0

0

3,72%

0

Łętownia

73,68%

1

10,73%

1

15,79%

Tropie

59,38%

0

7,71%

0

9,38%

0

19,15%

0

Wysoka
Strzyżowska

67,02%

0

9,10%

1

18,09%

0

Zawadka

64,71%

0

9,21%

1

8,82%

0

8,82%

0

5,88%

1

2

Żarnowa

58,70%

0

10,53%

1

13,04%

0

17,39%

0

5,43%

1

2

Żyznów

66,32%

0

10,89%

1

23,16%

1

25,26%

1

2,11%

0

3

7,87%

0

23,77%

1

22,17%

1

5,07%

1

4

8,75%

Degradacja
wartość
powyżej
wartości
referencyjnej

Strzyżów
Gmina ogółem –
WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

69,71%

1

67,09

Degradacja
wartość
powyżej
wartości
referencyjnej

20,34%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych.
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Degradacja
wartość
powyżej
wartości
referencyjnej

20,23%

Degradacja
wartość
powyżej
wartości
referencyjnej

3,91%

Degradacja
wartość
powyżej
wartości
referencyjnej

1
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Natężenie niekorzystnych zjawisk: SFERA SPOŁECZNA – rynek pracy
Liczba długotrwale
bezrobotnych w %
bezrobotnych ogółem

Strzyżów
Żyznów
Żarnowa
Zawadka

Udział bezrobotnych
zarejestrowanych
w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym wg miejsca
zamieszkania

Wysoka Strzyżowska
Tropie
Łętownia
Grodzisko

Liczba bezrobotnych powyżej
50 roku życia

Godowa
Glinik Zaborowski
Glinik Charzewski
Gbiska

Liczba bezrobotnych z niskimi
kwalifikacjami

Dobrzechów
Brzeżanka
Bonarówka
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Liczba niepełnosprawnych
bezrobotnych

POMOC SPOŁECZNA
W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego wzięto pod uwagę także liczbę osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej w Gminie Strzyżów. Wskaźnik ten świadczy o pogarszającej lub polepszającej się sytuacji
społecznej, informując pośrednio o natężeniu problemów społecznych związanych z ubóstwem, wykluczeniem
społecznym, bezrobociem jako czynnikami kształtującymi trudną sytuację życiową osób korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej.
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej przeliczona na jednego mieszkańca mówi o skali
tego zjawiska i obrazuje sytuację materialno-bytową ludności danego sołectwa. W badanym okresie negatywnie
pod względem omawianych wskaźników wyróżniały się sołectwa: Bonarówka, Gbiska, Glinik Zaborowski, Tropie,
Wysoka Strzyżowska i Zawadka.

Wskaźnik porównawczy

Jednostka urbanistyczna

Zestawienie zbiorcze wskaźników z zakresu SFERA SPOŁECZNA – POMOC SPOŁECZNA
Liczba osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej w przeliczeniu
na 100 osób wg miejsca zamieszkania

Korzystający ze świadczeń pomocy
społecznej z tytułu niepełnosprawności
w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca
zamieszkania

SUMA

Bonarówka

22,64

1

1,26

1

2

Brzeżanka

13,07

1

0,61

0

1

Dobrzechów

4,43

0

0,89

1

1

Gbiska

8,05

1

1,01

1

2

Glinik Charzewski

5,04

0

0,6

0

0

Glinik Zaborowski

8,09

1

0,83

1

2

Godowa

5,67

0

0,86

1

1

Grodzisko

12,95

1

0,47

0

1

Łętownia

5,62

0

0

0

0
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Tropie

13,66

1

1,46

1

2

Wysoka Strzyżowska

8,27

1

1,03

1

2

Zawadka

12,84

1

0,82

1

2

Żarnowa

6,06

0

0,82

1

1

Żyznów

7,80

1

0,44

0

1

Strzyżów

4,97

0

0,89

1

1

6,70

Degradacja
wartość powyżej
wartości
referencyjnej

0,80

Degradacja
wartość powyżej
wartości
referencyjnej

Gmina ogółem –
WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Gmina ogółem –
WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych.

Osoby mające status niepełnosprawnych są to ludzie, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy powoduje
trwałe albo okresowe utrudnienia, ograniczenia, bądź uniemożliwia samodzielną egzystencję. Osoby te mogą
mieć problem z podejmowaniem normalnej pracy zarobkowej, często też należą do grup objętych wykluczeniem
społecznym. W przypadku liczby korzystających ze wsparcia z powodu niepełnosprawności na 100 mieszkańców
w badanym okresie najwięcej beneficjentów było w sołectwach Tropie oraz Bonarówka.

Natężenie niekorzystnych zjawisk: SFERA SPOŁECZNA – pomoc społeczna
Strzyżów
Żyznów
Żarnowa

Liczba osób korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej
w przeliczeniu
na 100 osób wg miejsca
zamieszkania

Zawadka
Wysoka Strzyżowska
Tropie
Łętownia

Korzystający ze świadczeń
pomocy społecznej z tytułu
niepełnosprawności w
przeliczeniu na 100 osób wg
miejsca zamieszkania

Grodzisko
Godowa
Glinik Zaborowski
Glinik Charzewski
Gbiska
Dobrzechów
Brzeżanka
Bonarówka
0

0,5

1

1,5

2

2,5

POZIOM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA
Dla dopełnienia analizy zjawisk społecznych diagnozie poddano także:
• integrację społeczną mierzoną aktywnością mieszkańców w działalności społecznej oraz uczestniczeniu
w życiu społecznym Gminy.
Organizacje pozarządowe aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej. Współpraca z organizacjami
pozarządowymi odbywa się w następujących obszarach: upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki;
kultury, ochrony tradycji i dziedzictwa kulturowego; promocji gminy; profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania
patologiom społecznym; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej. Przebiega w różnych formach: zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań

[45]

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017-2023 (LPR)

publicznych, wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, konsultowania projektów
aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, publikowania ważnych
informacji dotyczących organizacji na stronach internetowych Urzędu Miejskiego i w miesięczniku „Waga
i Miecz”. Największa ilość organizacji pozarządowych jest zarejestrowana w mieście Strzyżów, najmniej jest ich
na obszarach wiejskich Gminy.
• Frekwencja w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego. Poziom aktywności mierzony
aktywnością obywatelską i uczestnictwem w życiu publicznym poprzez udział w wyborach ogółem w gminie
jest na niskim poziomie (47,60%), ale w miejscowościach o niskim kapitale społecznym jest jeszcze niższy:
Tropie (36,70%) czy Gbiska (40,50%).
• Bezpieczeństwo publiczne.
Poczucie bezpieczeństwa jest jednym z podstawowych kryteriów oceny obszaru, w którym się żyje, pracuje
i spędza czas. Przestępczość stanowi ważny czynnik wpływający na jakość życia mieszkańców. Dla diagnozy
wykorzystano informacje dotyczące liczby przestępstw: kradzieże i rozboje oraz wybryki chuligańskie, których
liczba ogółem w przeliczeniu na 100 osób waha się od 0,48 (miejscowość Tropie) do 3,30 (miejscowość
Brzeżanka).
• Poziom edukacji na przykładzie egzaminów szóstoklasistów: egzamin jest powszechny i obowiązkowy.
Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły. Analiza wskaźnika pokazuje dużą rozpiętość
w wynikach od 45,8% do 73%.
INTEGRACJA SPOŁECZNA

Jednostka
urbanistyczna

Liczba organizacji
pozarządowych na 100 osób
wg miejsca zamieszkania

Bonarówka

0,64

0

Brzeżanka

0,30

0

Dobrzechów

0,24

1

Gbiska

0,33

0

0,12

Frekwencja w wyborach
do organów jednostek
samorządu terytorialnego
(I tura)

BEZPIECZEŃSTWO

EDUKACJA

Liczba przestępstw
w przeliczeniu na 100 osób
wg miejsca zamieszkania

Wyniki egzaminów
6-klasisty

49,21 %

0

2,56

1

-

0

1

51,70 %

0

3,30

1

-

0

1

56,70 %

0

1,06

0

72

0

1

40,50 %

1

0,66

0

-

0

1

1

44,77 %

1

0,48

0

-

0

2

0,34

0

42,89 %

1

1,68

1

50

1

3

Godowa

0,14

1

44,53 %

1

1,22

0

61

1

3

Grodzisko

0,19

1

44,17 %

1

0,66

0

61

1

3

Łętownia

0,56

0

51,94 %

0

1,69

1

-

0

1

Tropie

0,24

1

36,70 %

1

0,48

0

-

0

2

0,24

1

44,01 %

1

0,92

0

55

1

3

Zawadka

0,81

0

50,00 %

0

0,00

0

-

0

0

Żarnowa

0,11

1

47,23 %

0

0,92

0

45,8

1

2

Żyznów

0,11

1

56,43 %

0

1,38

1

56

1

3

Strzyżów

0,37

0

47,95 %

0

1,47

1

73

0

1

Glinik
Charzewski
Glinik
Zaborowski

Wysoka
Strzyżowska

0,28
Gmina ogółem
– WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Degradacja
wartość
wartości
poniżej ref.

47,60%
Gmina ogółem
– WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Degradacja
wartość
wartości
poniżej ref.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych.
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1,23
Gmina ogółem
– WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Degradacja
wartość
powyżej
wartości ref.

65%
Gmina ogółem
– WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Degradacja
wartość
wartości
poniżej ref.
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Analizując powyższe wskaźniki sfery społecznej można zauważyć występowanie niekorzystnych zjawisk w każdej
miejscowości, ale w różnym natężeniu.
Natężenie niekorzystnych zjawisk: SFERA SPOŁECZNA – Integracja Społeczna, Bezpieczeństwo, Edukacja
Strzyżów
Żyznów

Liczba organizacji pozarządowych
na 100 osób wg miejsca
zamieszkania

Żarnowa
Zawadka
Wysoka Strzyżowska

Frekwencja w wyborach do
organów jednostek samorządu
terytorialnego

Tropie
Łętownia
Grodzisko
Godowa

Liczba osób przestępstw w
przeliczeniu na 100 osób wg
miejsca zamieszkania

Glinik Zaborowski
Glinik Charzewski
Gbiska
Dobrzechów

Wyniki egzaminów 6-klasisty

Brzeżanka
Bonarówka
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

3.2.2. Wskaźniki gospodarcze
Zgodnie ze wskaźnikami uwzględnionymi w Wytycznych, sytuacja kryzysowa w danym obszarze może być
również związana z niskim poziomem przedsiębiorczości na analizowanym terenie. Dobrze rozwinięta sfera
działalności gospodarczej jest wypadkową wielu czynników: począwszy od kapitału ludzkiego, przez położenie
gminy, na wsparciu władz lokalnych kończąc.
Poziom przedsiębiorczości jest mierzony:
•

liczbą zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 osób. Wskaźnik przedsiębiorczości
w sołectwach w 2014 roku wahał się od blisko 2,26 podmiotów (miejscowość Łętownia) do
10,23 (miejscowość Strzyżów) podmiotów na 100 osób (mieszkańców sołectwa);

•

liczbą nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 osób. Wskaźnik
przedsiębiorczości w sołectwach w 2014 roku wahał się od 0,15 podmiotów (miejscowość
Wysoka Strzyżowska) do 1,04 (miejscowość Strzyżów) podmiotów na 100 osób (mieszkańców
sołectwa);

PODMIOTY GOSPODARCZE
Jednostka urbanistyczna

Liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w rejestrze REGON
w przeliczeniu na 100 osób
wg faktycznego miejsca zamieszkania

Liczba nowo zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych w rejestrze
REGON w przeliczeniu na 100 osób
wg faktycznego miejsca zamieszkania

Bonarówka

3,21

1

0,64

1

2

Brzeżanka

4,50

1

0,30

1

2

Dobrzechów

5,47

1

0,47

1

2
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Gbiska

4,65

1

0,66

1

2

Glinik Charzewski

3,97

1

0,60

1

2

Glinik Zaborowski

4,53

1

0,84

0

1

Godowa

3,84

1

0,27

1

2

Grodzisko

4,79

1

0,66

1

2

Łętownia

2,26

1

0,56

1

2

Tropie

4,82

1

0,48

1

2

Wysoka Strzyżowska

3,92

1

0,15

1

2

Zawadka

5,15

1

0,81

0

1

Żarnowa

5,84

1

0,92

0

1

Żyznów

5,96

1

0,80

0

1

Strzyżów

10,23

0

0,71

1

1

6,98
Gmina ogółem –
WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Degradacja
wartość wartości
poniżej ref

0,72
Gmina ogółem –
WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Degradacja
wartość wartości
poniżej ref

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych.

3.2.3. Wskaźniki środowiskowe
Jednym z wskaźników obrazujących stan techniczny zabudowy mający wpływ na stan środowiska jest:


Odsetek budynków mieszkalnych z dachem pokrytym azbestem;



Odsetek budynków z przyłączem gazowym;



Poziom zanieczyszczenia pyłami z palenisk domowych



Zagrożenie podtopieniami w wyniku przejścia fali powodziowej dla wód o prawdopodobieństwie
wystąpienia 2%.

Wskaźnikiem negatywnym związanym ze środowiskiem, w którym przebywają mieszkańcy gminy jest wskaźnik
narażenia na szkodliwe działanie budynków zawierających wyroby z azbestu. Dowiedziono, że azbest ma
oddziaływania rakotwórcze, dlatego powinien być niezwłocznie usuwany z budynków.
Przeprowadzona w 2014 r. inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Strzyżów pokazała, że na
terenie Gminy Strzyżów znajduje się 230 136 m2 płyt azbestowo-cementowych na
1 999 obiektach
(zawierających azbest)15.
Wśród obiektów zawierających azbest 346 to budynki mieszkalne. Największa ilość takich budynków znajduje się
na ternie Strzyżowa (57 budynków).
Przeprowadzona analiza porównania ilości budynków mieszkalnych, gdzie jest wykorzystywany eternit
w stosunku do ogólnej ilości domów (wg danych UM) pokazuje, iż najwyższy niekorzystny wskaźnik występuje
w miejscowości Bonarówka 21,43% i Zawadka 17,20% .

15

Źródło:PUA 2014 r.
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ŚRODOWISKO
Udział % domów mieszkalnych
krytych eternitem
w stosunku do ogólnej ilości tych
budynków

Jednostka urbanistyczna

Odsetek budynków z przyłączem
gazowym

SUMA

Bonarówka

21,43%

1

0,00%

1

2

Brzeżanka

7,55%

1

68,87%

1

2

Dobrzechów

8,29%

1

89,29%

0

1

Gbiska

3,95%

0

65,79%

1

1

Glinik Charzewski

15,89%

1

70,56%

1

2

Glinik Zaborowski

11,64%

1

76,71%

1

1

Godowa

8,59%

1

85,69%

0

1

Grodzisko

13,01%

1

70,63%

1

2

Łętownia

6,98%

0

0,00%

1

1

Tropie

12,73%

1

67,27%

1

2

Wysoka Strzyżowska

6,87%

0

87,21%

0

0

Zawadka

17,20%

1

78,49%

1

2

Żarnowa

10,00%

1

62,17%

1

2

Żyznów

9,48%

1

93,10%

0

1

Strzyżów

3,64%

0

92,84%

0

0

7,45%
Gmina ogółem –
WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Degradacja
wartość wartości
powyżej ref

82%

Degradacja
wartość wartości
poniżej ref

Gmina ogółem –
WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Natężenie niekorzystnych zjawisk: SFERA ŚRODOWISKO
Strzyżów
Żyznów
Żarnowa
Udział % domów mieszkalnych
krytych eternitem
w stosunku do ogólnej ilości
tych budynków

Zawadka
Wysoka Strzyżowska
Tropie
Łętownia
Grodzisko

Odsetek budynków z
przyłączem gazowym

Godowa
Glinik Zaborowski
Glinik Charzewski
Gbiska
Dobrzechów
Brzeżanka
Bonarówka
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Dla zobrazowania poziom zanieczyszczeń pyłami z palenisk domowych na terenie Gminy Strzyżów diagnozę
wzbogacono o analizę treści raportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie: Roczna
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ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2015. Ocena obejmuje wszystkie
substancje, dla których w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031) określono wartości kryterialne w powietrzu, tj.:
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ozonu, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego
PM2.5 oraz arsenu, kadmu, niklu, ołowiu i benzo(a)pirenu w pyle PM10 (w kryterium ochrony zdrowia), a także
dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu (w kryterium ochrony roślin).
Wskazuje on na przekroczenie emisji PM10 oraz PM2,5 (emisja pyłu zawieszonego o najdrobniejszych frakcjach
mogących łatwo przedostać się do dróg oddechowych) z palenisk lokalnych.
Łącznie w województwie podkarpackim wyznaczono 44 obszarów przekroczeń w zakresie dopuszczalnego
stężenia dobowego pyłu PM10 na obszarze 26 gmin, obejmujących swoim zasięgiem 222,1 km2 (1,2%
województwa podkarpackiego).
W Gminie Strzyżów sumaryczna powierzchnia obszarów przekroczeń w [km2] wynosiła w 2015 r. 0,1. Jako
główną przyczynę wystąpienia przekroczeń podaje się oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym
ogrzewaniem budynków.

Obszary przekroczeń w zakresie stężenia dobowego pyłu PM10 w województwie podkarpackim

W zakresie stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu na obszarze województwa wyznaczono 65 obszarów
przekroczeń, w tym w Gminie Strzyżów na poziomie 6,2 [km2].
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Mieszkańcy Gminy Strzyżów są równomiernie narażeni na emisję pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2.5. Wysokie
stężenie pyłów zawieszonych ma wpływ na zachorowalność mieszkańców na choroby układu oddechowego,
alergie oraz choroby nowotworowe. Częstsze zapadanie na choroby układu oddechowego wiąże się z większą
liczbą porad udzielanych przez lekarzy oraz istotnym zagrożeniem dla życia i zdrowia mieszkańców.
W dalszej części analizy sfery środowiskowej analizie podano:


Zagrożenie podtopieniami w wyniku przejścia fali powodziowej dla wód o prawdopodobieństwie
wystąpienia 2%.

ŚRODOWISKO

Jednostka urbanistyczna

Liczba osób zagrożonych
podtopieniami w wyniku przejścia fali
powodziowej dla wód o
prawdopodobieństwie wystąpienia
2%.

Bonarówka

0

0

Brzeżanka

0

0

Dobrzechów

8

1

Gbiska

0

0

Glinik Charzewski

10

1

Glinik Zaborowski

30

1

Godowa

36

1

Grodzisko

0

0

Łętownia

0

0

Tropie

0

0

Wysoka Strzyżowska

0

0

Zawadka

0

0

Żarnowa

41

1

Żyznów

11

1

Strzyżów

34
0 – jako brak
zagrożenia

1

Gmina ogółem –
WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Degradacja
wartość wartości
powyżej ref

Powyższe zestawienie obrazuje, że aż 7 miejscowości jest narażonych na podtopienia. Największa liczba ludności
zagrożonej mieszka w Żarnowie.

3.2.4. Wskaźniki uwarunkowania przestrzenno-funkcjonalne

Czynniki przestrzenno-funkcjonalne charakteryzowane są poprzez: wyposażenie w infrastrukturę techniczną
i społeczną oraz stan tej infrastruktury w danym obszarze. W dalszej analizie wykorzystano następujące
wskaźniki z tego zakresu:

•

dostępność infrastruktury technicznej – wodociągi;

•

dostępność infrastruktury technicznej – kanalizacja,
[51]
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•

dostępność infrastruktury kultury,

•

dostępność infrastruktury przedszkolnej.

Wskaźniki opisujące sferę przestrzenno-funkcjonalną pokazują, jaki procent sołectw jest wyposażony w sieć
wodociągową i sieć kanalizacyjną.
W całej Gminie z wyłączeniem miasta Strzyżów oraz częściowo miejscowości Dobrzechów występują braki
w dostępie ludności do sieciowej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
Większość obszarów wiejskich nie posiada dostępu do sieci wodociągowej. Mieszkańcy sami wybudowali tak
zwane grawitacyjne wodociągi wykorzystujące naturalne źródła wody. Są one w stanie zasilić od kilkunastu
do kilkudziesięciu gospodarstw. Nie tworzą jednak jednolitej sieci wodociągowej.
UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNO FUNKCJONALNE
Jednostka urbanistyczna

Odsetek ludności korzystającej z sieci
wodociągowej

Odsetek ludności korzystającej z sieci
kanalizacyjnej

Bonarówka

0

1

0

1

Brzeżanka

0

1

0

1

Dobrzechów

16%

0

0

1

Gbiska

0

1

0

1

Glinik Charzewski

0

1

0

1

Glinik Zaborowski

0

1

0

1

Godowa

0

1

3%

1

Grodzisko

0

1

0

1

Łętownia

0

1

98%

0

Tropie

0

1

0

1

Wysoka Strzyżowska

0

1

0

1

Zawadka

0

1

0

1

Żarnowa

0

1

0

1

Żyznów

0

1

0

1

Strzyżów

69,5%

0

79%

0

16%
Gmina ogółem –
WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Degradacja
wartość wartości
poniżej ref

23%
Gmina ogółem –
WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Degradacja
wartość wartości
poniżej ref

Natężenie niekorzystnych zjawisk: uwarunkowania przestrzenno-funkcjonalne (wodociągi)
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0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
Średnia dla Gminy
16%

0,3
0,2
0,1

Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej

Strzyżów

Żyznów

Żarnowa

Zawadka

Wysoka
Strzyżowska

Tropie

Łętownia

Grodzisko

Godowa

Glinik
Zaborowski

Glinik
Charzewski

Gbiska

Dobrzechów

Brzeżanka

Bonarówka

0

Średnia dla Gminy

Gmina Strzyżów charakteryzuje się niskim stopniem skanalizowania. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej
wyniosła 42,4 km w 2014 r. i była zaledwie o 6 km dłuższa od wartości z roku 2010. Prawie cała sieć
kanalizacyjna zlokalizowana jest na terenie miasta Strzyżów i miejscowości Łętownia. Niewielki fragment sieci
obejmuje Godową.
Aglomeracja Strzyżów (PLPK 032, 9300 RLM), aglomeracja Wysoka Strzyżowska (PLPK 146, 2210 RLM) oraz
aglomeracja Godowa (PLPK 150, 2228 RLM) objęte są Krajowym Programem Oczyszczalni Ścieków. Istniejąca
sieć kanalizacyjna w 2013 roku obejmowała zaledwie 33,4% mieszkańców gminy. Od pozostałych mieszkańców
nieczystości odbierane są przez wozy asenizacyjne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Strzyżowie.
Natężenie niekorzystnych zjawisk: uwarunkowania przestrzenno-funkcjonalne (kanalizacja)
1,2
1
0,8
0,6
Średnia dla Gminy
16%

0,4
0,2

Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej

•

dostępność infrastruktury kultury,

•

dostępność infrastruktury przedszkolnej.

Strzyżów

Żyznów

Żarnowa

Zawadka

Wysoka
Strzyżowska

Tropie

Łętownia

Grodzisko

Godowa

Glinik
Zaborowski

Glinik
Charzewski

Gbiska

Dobrzechów

Brzeżanka

Bonarówka

0

Średnia dla Gminy

Zestawienie tabelaryczne poniżej, prezentuje dostępność do infrastruktury kultury w przeliczeniu na liczbę
mieszkańców na terenie Gminy Strzyżów jest na niskim poziomie 0,10%. W 5 miejscowościach nie ma ośrodków
kultury, a najniższy wskaźnik dostępu do ośrodków kultury w przeliczeniu na 1 mieszkańca obserwuje się
w Strzyżowie (0,03%).
Przedszkola jako infrastruktura pozwalająca matkom wrócić na rynek pracy jest również nie wystarczająca. Tylko
w 4 miejscowościach znajdują się przedszkola publiczne tj. Dobrzechów, Godowa, Wysoka Strzyżowska,
Strzyżów.
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UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNO FUNKCJONALNE
Liczba ośrodków kultury
w przeliczeniu na mieszkańców
miejscowości

Jednostka urbanistyczna
Bonarówka

0,64%

Brzeżanka

0,00%

Liczba przedszkoli

0

0

1

1

0

1
0

Dobrzechów

0,47%

0

1

Gbiska

0,00%

1

0

1

Glinik Charzewski

0,12%

0

0

1

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1
1

Glinik Zaborowski

0,17%

Godowa

0,09%

Grodzisko

0,09%

Łętownia

0,00%

Tropie

0,00%

1

0

Wysoka Strzyżowska

0,10%

0

1

0

Zawadka

0,00%

1

0

1

Żarnowa

0,11%

0

0

1

0

0

1

1

1

0

Żyznów

0,11%

Strzyżów

0,03%
0,10%
Gmina ogółem –
WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Degradacja
wartość wartości
poniżej ref

0 – jako brak
Gmina ogółem –
WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Degradacja
wartość wartości
poniżej ref

3.2.5. Wskaźniki techniczne
Kolejną badaną grupą czynników, o której mowa w Wytycznych Ministerstwa są czynniki związane ze stanem
technicznym zabudowy znajdującej się na terenie gminy.
W analizie wykorzystano wskaźniki z tego zakresu:

• liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem 1989;
• liczba budynków z instalacjami węglowymi;
• liczba zabytków.
Analiza stanu technicznego zabudowy znajdującej się na terenie Gminy Strzyżów pokazuje degradację stanu
technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym. Udział budynków mieszkalnych
wybudowanych przed rokiem 1989 do ogólnej liczby budynków mieszkalnych jest widoczny w każdej
miejscowości Gminy. W 12 miejscowościach ich ilość przekracza daną referencyjna dla Gminy, tj. 70,30%
ogólnej liczby budynków mieszkalnych.

SFERA TECHNICZNA
Jednostka urbanistyczna
Bonarówka

Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych
przed rokiem 1989 w relacji do ogólnej liczby budynków
mieszkalnych zamieszkałych
92,86%
1
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Brzeżanka

96,23%

1

Dobrzechów

83,10%

0

Gbiska

96,05%

1

Glinik Charzewski

100,93%

1

Glinik Zaborowski

104,79%

1

Godowa

86,94%

0

Grodzisko

88,85%

1

Łętownia

88,37%

1

Tropie

97,27%

1

Wysoka Strzyżowska

98,85%

1

Zawadka

89,25%

1

Żarnowa

101,30%

1

Żyznów

98,71%

1

Strzyżów

75,46%

0

87,42%

Degradacja
wartość wartości powyżej ref

Gmina ogółem –WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Natężenie niekorzystnych zjawisk: sfera techniczna- budynki mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed
rokiem 1989
120,00%
Średnia dla Gminy
87,42%

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

Strzyżów

Żyznów

Żarnowa

Zawadka

Wysoka
Strzyżowska

Tropie

Łętownia

Grodzisko

Godowa

Glinik
Zaborowski

Glinik
Charzewski

Gbiska

Dobrzechów

Brzeżanka

Bonarówka

0,00%

Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do ogólnej liczby
budynków mieszkalnych zamieszkałych
Średnia dla Gminy

Udział budynków mieszkalnych z starymi piecami do ogólnej liczby budynków mieszkalnych jest widoczny
w każdej miejscowości Gminy. Dodatkowo na terenie 2 miejscowości Bonarówka oraz Łętownia występuje brak
podłączeń do sieci gazowej (dane własne Urzędu Miejskiego w Strzyżowie).
SFERA TECHNICZNA
Jednostka urbanistyczna
Bonarówka

Liczba budynków mieszkalnych ZE STARYMI
PIECAMI w relacji do ogólnej liczby budynków
mieszkalnych zamieszkałych
74,67%
1

Brzeżanka

67,38%

0

Dobrzechów

70,82%

1
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Gbiska

77,24%

1

Glinik Charzewski

81,16%

1

Glinik Zaborowski

84,27%

1

Godowa

69,91%

0

Grodzisko

71,44%

1

Łętownia

61,06%

0

Tropie

68,22%

0

Wysoka Strzyżowska

69,49%

0

Zawadka

71,76%

1

Żarnowa

81,46%

1

Żyznów

79,37%

1

Strzyżów

70,68%

1

70,30%
Degradacja
wartość wartości powyżej ref

Gmina ogółem –
WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Natężenie niekorzystnych zjawisk: sfera techniczna- budynki mieszkalnych ze starymi piecami
90,00%

Średnia dla Gminy
70,30%
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Strzyżów

Żyznów

Żarnowa

Zawadka

Wysoka
Strzyżowska

Tropie

Łętownia

Grodzisko

Godowa

Glinik
Zaborowski

Glinik
Charzewski

Gbiska

Dobrzechów

Brzeżanka

Bonarówka

0,00%

Liczba budynków mieszkalnych ZE STARYMI PIECAMI w relacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych
zamieszkałych
Średnia dla Gminy

Łącznie w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Strzyżów (Zaktualizowana w 2017 r.) znajduje się 404
obiekty. Największa ilość zabytków znajduje się w miejscowościach Strzyżów (146) , Wysoka Strzyżowska (65)
i Dobrzechowie (50),z czego 33 obiekty znajdują się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora.

SFERA TECHNICZNA
Jednostka urbanistyczna

Liczba zabytków z wpisem do woj. rej. zabytków

Bonarówka

1

1

Brzeżanka

0

0

Dobrzechów

3

1
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Gbiska

0

0

Glinik Charzewski

2

1

Glinik Zaborowski

0

0

Godowa

0

0

Grodzisko

0

0

Łętownia

0

0

Tropie

0

0

Wysoka Strzyżowska

0

0

Zawadka

0

0

Żarnowa

1

1

Żyznów

7

1

Strzyżów

17

1

1 występuje
zabytek
Gmina ogółem –
WARTOŚĆ
REFERENCYJNA

Degradacja
wartość wartości poniżej ref

3.3. Wybór obszaru zdegradowanego wraz z uzasadnieniem
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony
w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki,
skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Lokalnego Programu
Rewitalizacji.
O obszarze problemowym możemy mówić w sytuacji, gdy na danym terenie stan kryzysowy występuje nie tylko
w odniesieniu do sfery architektoniczno-urbanistycznej czy przestrzennej danego obszaru, lecz związany jest
przede wszystkim ze sferą społeczną i gospodarczą, warunkującą funkcjonalność terenu. Podstawowym
kryterium wyznaczenia obszaru jako „kryzysowego” i wskazania go do działań z zakresu rewitalizacji powinien
być fakt, iż sytuacja zastana jest tam gorsza niż średnia dla gminy oraz przy uwzględnieniu wartości
referencyjnych.
W rozdziale zaprezentowano wyniki analizy porównawczej obszarów problemowych. Porównania dokonano
przede wszystkim w oparciu o wskaźniki określone w Wytycznych Ministra Rozwoju, w tym także Ustawie
o rewitalizacji (art. 10) oraz wskaźników określonych w Instrukcji Instytucji Zarządzającej Regionalnym

Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie rewitalizacji w ramach
RPO WP 2014-2020.
Wyznaczono obszary zdegradowane cechujące się występowaniem negatywnych zjawisk. Każdy z analizowanych
wskaźników, w którym występują nieprawidłowości, zaznaczono kolorem szarym. W celu obliczenia wyniku
końcowego zestawiono wszystkie dane w zbiorczej tabeli wynikowej dla sfery społecznej oraz zbiorczej tabeli
wynikowej dla pozostałych sfer.

[57]

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017-2023 (LPR)

Tabela 17. Wartości wskaźnika degradacji dla zjawisk społecznych
Razem wskaźnik degradacji:
SFERA SPOŁECZNA

DEMOGRAFIA

RYNEK
PRACY

POMOC
SPOŁECZNA

EDUKACJA

BEZPIECZEŃSTWO INTEGRACJA
PUBLICZNE
SPOŁECZNA

Bonarówka

7,92

2

3

2

0

1

0

Brzeżanka

7,92

3

3

1

0

1

0

Dobrzechów

6,93

1

4

1

0

0

1

Gbiska

5,94

1

2

2

0

0

1

Glinik Charzewski

5,94

3

1

0

0

0

2

Glinik Zaborowski

6,93

1

1

2

1

1

1

Godowa

6,93

2

1

1

1

0

2

Grodzisko

6,93

1

2

1

1

0

2

Łętownia

3,96

1

2

0

0

1

0

Tropie

5,94

2

0

2

0

0

2

Wysoka
Strzyżowska

6,93

1

1

2

1

0

2

Zawadka

5,94

2

2

2

0

0

0

Żarnowa

6,93

2

2

1

1

0

1

Żyznów

8,91

2

3

1

1

1

1

Strzyżów

6,93

1

4

1

0

1

0

Wskaźnik
progowy
6,67
dla sfery
16
społecznej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych.

Na podstawie uzyskanych wskaźników dla zakresu społecznego jako obszary koncentracji problemów w tym
obszarze można wytypować następujące sołectwa: Bonarówka, Brzeżanka, Dobrzechów, Glinik
Zaborowski, Godowa, Grodzisko, Wysoka Strzyżowska, Żarnowa, Żyznów, Strzyżów.
W wymienionych sołectwach na uwagę zasługiwały problemy związane z ogólnym korzystaniem ze środków
pomocy społecznej, bezrobociem, ubóstwem. Również bezpieczeństwo w tych sołectwach było na
niezadowalającym poziomie. Niepokojąca jest kwestia związana z niekorzystnymi zmianami demograficznymi,
a w szczególności stale rosnący udziału osób starszych.
Tabela 18. Wartości wskaźnika degradacji – sfera gospodarcza, przestrzenna, środowiskowa, techniczna

Bonarówka

16

Razem wskaźnik
degradacji

Gospodarcza

Uwarunkowania
przestrzenne

Środowisko

Techniczna

2,5

2

3

2

3

Brzeżanka

2,25

2

4

2

1

Dobrzechów

1,75

2

1

2

2

Gbiska

2,25

2

4

1

2

Glinik Charzewski

2,75

2

3

3

3

obliczono jako suma wszystkich wskaźników podzielona przez l. miejsowości
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Glinik Zaborowski

2

1

3

2

2

Godowa

1,75

2

3

2

0

Grodzisko

2,5

2

4

2

2

Łętownia

1,75

2

3

1

1

Tropie

2,25

2

4

2

1

Wysoka
Strzyżowska
Zawadka

1,25

2

2

0

1

2,25

1

4

2

2

Żarnowa

2,5

1

3

3

3

Żyznów

2,25

1

3

2

3

1,25

1

1

1

2

Strzyżów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych.

Opierając się na tak przeprowadzonym postępowaniu badawczym, możliwe było wyznaczenie obszarów
zdegradowanych, które charakteryzują się występowaniem negatywnych zjawisk, tj. noszą znamiona obszaru
zdegradowanego w pierwszej kolejności w oparciu o czynniki społeczne, a następnie pozostałe.
Tabela 19. Zbiorczo wskaźniki degradacji- obszary zdegradowane

społeczny

Zdiagnozowane problemy w poszczególnych aspektach
rewitalizacji
Uwarunkowań
gospodarczy
środowiskowym
technicznym
przestrzennych

Bonarówka

7,92

x

x

x

x

Brzeżanka

7,92

x

x

x

x

Dobrzechów

6,93

x

x

x

x

Gbiska

5,94

x

x

x

x

5,94

x

x

x

x

6,93

x

x

x

x

Godowa

6,93

x

x

x

Grodzisko

6,93

x

x

x

x

Łętownia

3,96

x

x

x

x

Tropie

5,94

x

x

x

x

Wysoka
Strzyżowska

6,93

x

x

Zawadka

5,94

x

x

x

x

Żarnowa

6,93

x

x

x

x

Żyznów

8,91

x

x

x

x

Strzyżów

6,93

x

x

x

x

Glinik
Charzewski
Glinik
Zaborowski

x

Analizując zjawiska kryzysowe SFERY SPOŁECZNEJ w Gminie na podstawie wskazanych w Wytycznych
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wydane przez Ministerstwo Rozwoju,
Warszawa, 2 sierpnia 2016 r., czynników decydujących o występowaniu negatywnych zjawisk społecznych oraz
biorąc pod uwagę, iż obszar zdegradowany to obszar, w którym występuje ponadto co najmniej jeden
z negatywnych wskaźników gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych czy środowiskowych
wyznaczono dla Gminy Strzyżów obszary zdegradowane, na których może być prowadzona rewitalizacja,
tj.:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bonarówka
Brzeżanka
Dobrzechów
Glinik Zaborowski
Grodzisko
Godowa
Wysoka Strzyżowska
Żarnowa
Żyznów

10. Strzyżów

Rysunek 9. Obszar zdegradowany w Gminie Strzyżów

4. CHARAKTER POTRZEB REWITALIZACYJNYCH
4.1. Wskazanie obszaru do rewitalizacji wraz z uzasadnieniem
Synteza wyników uzyskanych z przeprowadzonej diagnozy oraz badań ilościowych i jakościowych obecnej
sytuacji w Gminie Strzyżów, a także oczekiwania i potrzeby lokalnej społeczności wyrażone podczas spotkań
z mieszkańcami, doprowadziły do wyodrębnienia obszaru rewitalizacji na terenie gminy, który cechuje
się występowaniem negatywnych zjawisk i problemów, ale także wysokim potencjałem endogenicznym17.
Specyfika pracy w gminach miejsko-wiejskich sprawia, iż przy określaniu obszaru rewitalizacji najistotniejszym
czynnikiem są indywidualne opinie mieszkańców. W procesie tworzenia dokumentu najistotniejsze dla
wspólnoty samorządowej było uwzględnienie wewnętrznej różnorodności obszarów miejscowości, bowiem
specyfika problemów jest inna w przysiółku obejmującym kilka domów, inna w centrum dużej wsi i inna
w mieście. Różnice w wielkości i gęstości zaludnienia jednostek urbanistycznych są niezmiernie ważne, gdyż
szczególnie na terenach wiejskich gęstość zamieszkania zupełnie zmienia relacje społeczne i dlatego przy
wyznaczaniu obszaru rewitalizacji wzięto pod uwagę potencjał rozwojowy wskazanego miejsca do rewitalizacji
oraz opinie wyrażone przez mieszkańców. Poglądy te zostały wyrażone w trakcie badań, szerokiej ankietyzacji
oraz spotkań z mieszkańcami. Opinie zebrane w czasie badań, wskazujące koncentrację
i charakterystykę problemów, były podstawą do ostatecznego definiowania granic podobszarów rewitalizacji,
a najistotniejsze z nich znalazły się w opisie każdego z podobszarów rewitalizacji z podziałem na problemy
społeczne i pozostałe.

17

Mówiąc o potencjale rozwojowym, należy zauważyć, iż bieg procesów innowacyjnych zależny jest od endogenicznych,
wewnętrznych cech regionu, które wynikają z jego możliwości społeczno-gospodarczych, efektywności działań władz publicznych czy
sytuacji przestrzennej.
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Analiza danych zastanych (desk research), która opierała się na analizie danych i wskaźników w aspektach
społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzennym i technicznym jako czynników obrazujących jakość
życia na terenie jednostek urbanistycznych, stanowiła punkt odniesienia do badań jakościowych i ilościowych.
Wybór powyższych metod i technik badawczych podyktowany został specyfiką problematyki rewitalizacji.
Badania ilościowe obejmowały:


badania metodą CAWI mieszkańców dot. jakości życia w Gminie Strzyżów (liczba wypełnionych ankiet:
78 ankiet, czas badania: 26.01.2017-06.02.2017 r.

Dla wyznaczenia zasięgu obszaru rewitalizacji kierowano się także przesłankami wynikającymi z Wytycznych
Ministerstwa w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020: obszar rewitalizacji
to całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk;
obszar rewitalizacji to obszar o istotnym znaczeniu dla rozwoju lokalnego; obszar rewitalizacji nie może
obejmować terenów większych niż 20% gminy oraz nie może być zamieszkiwany przez więcej niż 30%
mieszkańców gmin.

4.1.1. Badania ankietowe
Celem anonimowego badania ankietowego było poznanie oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności
w odniesieniu do planowanej rewitalizacji na terenie Gminy Strzyżów oraz wskazanie na obszarze
zdegradowanym miejsc, które zdaniem mieszkańców powinny być poddane rewitalizacji, które cechują się
występowaniem zjawisk negatywnych oraz mają w sobie potencjał rozwojowy.
Ankiety były agregowane w okresie od 26 stycznia 2017 r. do 6 lutego 2017 r. w następujący sposób:
1. drogą elektroniczną na adres: bruszala@strzyzow.pl
2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów
z dopiskiem „Ankieta – Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Strzyżów”,
3. bezpośrednio do urn: w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie – sekretariat, w Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji
w Strzyżowie, w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta im. J. Przybosia w Strzyżowie.
W badaniu wzięło udział 78 osób, w tym 44% stanowiły kobiety, a 56% mężczyźni. Wśród badanych
najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 30-39 lat oraz 40-49 lat, najmniej liczna grupa była w przedziale
wiekowym 25-29 lat oraz powyżej 60 roku. Wśród badanych osób były także osoby poniżej 18 roku życia
( 5,75%). W badaniu wzięło udział 47,13% osób z wykształceniem średnim oraz 33,33% z wykształceniem
wyższym.
W pierwszej kolejności zapytano mieszkańców o ocenę miejscowości, która ich zdaniem powinna być
poddana procesowi rewitalizacji, aby oczekiwane zmiany poprzez działania rewitalizacji były
najbardziej efektywne. Zdaniem mieszkańców w pierwszej kolejności działania rewitalizacyjne powinny być
realizowane na terenie miejscowości Strzyżów (58,23% ankietowanych), Godowej (25,32%) oraz Dobrzechowa
(6,33%).
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W uzasadnieniu wybranych miejscowości do rewitalizacji mieszkańcy wskazywali przede wszystkim na:
Strzyżów: problemy społeczne (ubóstwo, bieda, bezrobocie), małą aktywność społeczną mieszkańców,
przestępczość, zauważalny zły stan infrastruktury publicznej szczególnie Dom Kultury wymaga
remontu,
Godowa :

brak kanalizacji, brak miejsc pracy, zły stan komunikacji drogowej,

Dobrzechów: problemy społeczne (ubóstwo, bieda, bezrobocie), małą aktywność społeczną mieszkańców,
przestępczość, brak kanalizacji, brak miejsc pracy.
Mieszkańcy w ankietach wskazywali miejsca do przeprowadzenia rewitalizacji w wybranych miejscowościach,
skupiające problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, środowiskowe i techniczne jako:
Strzyżów

teren w pobliżu tunelu schronowego, ul. Kombatantów, teren wokół przystani, stadion, teren
wokół cmentarza, teren dawnego basenu, dworzec kolejowy, ul. Modrzewiowa,
ul. Grunwaldzka, Rynek, stacja PKS, teren Domu Kultury Sokół, tereny zielone na
ul. Grunwaldzkiej
Znajdują się tu obiekty zdegradowane, które po rewitalizacji będą służyć zaspokojeniu
potrzeb społecznych mieszkańców

Godowa

teren wokół szkoły, droga wojewódzka, droga 989

Dobrzechów

cała miejscowość

Szukając uzasadnienia dla takich opinii, zapytano mieszkańców o problemy do rozwiązania w procesie
rewitalizacji, a które są dotkliwe na wskazanych obszarach tj. Strzyżowie, Godowej i Dobrzechowie
w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej.
Szczegółowe uzasadnienie dla prowadzenia działań rewitalizacyjnych na wskazanych terenach - problemy
według opinii mieszkańców w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej:
SFERA SPOŁECZNA
Strzyżów

bezrobocie (21,4%), ubóstwo i bieda (16.2%), przestępczość (chuligańskie wybryki
młodocianych) (14,5%), niewystarczający stopień mobilności zawodowej (15,46%), słaba
samoorganizacja społeczna i współpraca pomiędzy mieszkańcami (13,07%), osłabienie
funkcji wychowawczej rodziny (5,92%) niedostateczna opieka nad dziećmi i młodzieżą
(5,26%), słaba integracja społeczna (8,2%)
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Godowa

zaburzenia stosunków międzyludzkich (3,2%)

Dobrzechów

brak stowarzyszeń i organizacji pozarządowych (7,24%), niedobór organizacji pomagających
w znalezieniu pracy (8,55%) niskie dochody (17,2%)
ubóstwo (15,6%) emigracja młodych dobrze wykształconych osób (9,5%), bezrobocie
(17,2%), ubóstwo i bieda (19.2%), przestępczość (chuligańskie wybryki młodocianych)
(14,5%), złe warunki życia emerytów i rencistów (17,1%)

Badani respondenci sygnalizowali wśród problemów społecznych także brak kontaktu z kolegami, izolację
społeczną, brak zaufania do samego siebie, stres w rodzinie, spadek kondycji intelektualnej i duchowej,
pogorszenie zdrowia psychicznego i fizycznego, ograniczony dostęp do rynku mieszkaniowego, mniejsze
możliwości transportu.

SFERA GOSPODARCZA
Strzyżów

brak miejsc pracy, trudności w uzyskaniu okresowych umów o pracę dla bezrobotnych,
tworzenia miejsc pracy w niepełnym wymiarze godzin itp. (12,29%), niewykorzystanie
potencjału turystycznego gminy (7,65%), niski poziom innowacyjności przedsiębiorstw
(6,67%), słaba kondycja finansowa i niska aktywność małych i średnich przedsiębiorstw
(6,52%), słabo rozwinięty sektor usług (6,4%);

Godowa

niewykorzystanie potencjału turystycznego gminy (2,8%),

Dobrzechów

brak terenów inwestycyjnych (6,7%), brak miejsc pracy, trudności w uzyskaniu okresowych
umów o pracę dla bezrobotnych, tworzenia miejsc pracy w niepełnym wymiarze godzin itp.
(12,29%), niewykorzystanie potencjału turystycznego gminy (7,65%),

SFERA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
Strzyżów

brak miejsc integrujących starszych mieszkańców gminy (12,56%), niska estetykę przestrzeni
publicznych – dróg, placów, skwerów, parków, małej architektury (11,26%), brak lub niska
jakość podstawowych usług społecznych (7,80%).

Godowa

niska estetyka przestrzeni publicznych – dróg, placów, skwerów, parków, małej architektury
(1,26%),

Dobrzechów

brak urządzeń komunalnych gospodarki wodnej (6,4%),brak miejsc integrujących starszych
mieszkańców gminy (8,6%), niska estetyka przestrzeni publicznych – dróg, placów, skwerów,
parków, małej architektury (6,8 %), brak lub niska jakość podstawowych usług społecznych
(6,6%).

SFERA TECHNICZNA
Strzyżów

wysoki stopień degradacji infrastruktury kultury (dom kultury) (14,65%), brak rozwiązań
technicznych w zakresie energooszczędności w obiektach budowlanych (13,10%), niską
estetykę przestrzeni publicznych – dróg, placów, skwerów, parków, małej architektury
(11,26%).

Godowa

degradację stanu technicznego zabudowy (8,1%)

Dobrzechów

degradację stanu technicznego zabudowy (8,1%), brak rozwiązań technicznych w zakresie
energooszczędności w obiektach budowlanych (5,2%), brak rozwiązań technicznych
w zakresie ochrony środowiska w obiektach budowlanych (11,8%), zły stan techniczny dróg
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(3,7%).

SFERA ŚRODOWISKOWA
Strzyżów

Godowa
Dobrzechów

zanieczyszczenia atmosferyczne, gleby, wód, powierzchni ziemi, szaty roślinnej poprzez brak
kompleksowych rozwiązań infrastruktury technicznej – wodno-kanalizacyjnej (14,74%) oraz
niszczenie warunków zamieszkania poprzez hałas i zanieczyszczenia atmosferyczne tworzone
przez uciążliwą działalność gospodarczą (12,37%)
zanieczyszczenia atmosferyczne, gleby, wód, powierzchni ziemi, szaty roślinnej poprzez brak
kompleksowych rozwiązań infrastruktury technicznej – wodno-kanalizacyjnej (1,5%)
zanieczyszczenia atmosferyczne, gleby, wód, powierzchni ziemi, szaty roślinnej poprzez brak
kompleksowych rozwiązań infrastruktury technicznej – wodno-kanalizacyjnej (12,5%) oraz
niszczenie warunków zamieszkania poprzez hałas i zanieczyszczenia atmosferyczne tworzone
przez uciążliwą działalność gospodarczą (9,6%)

Analizując wskazywane tereny do rewitalizacji oraz konsekwentnie występujące na nich problemy społeczne,
gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, środowiskowe i techniczne stwierdzono, iż miejscowościami, na których
powinna skupić się rewitalizacja są Strzyżów i Dobrzechów, ponieważ obszary wskazane w tych
miejscowościach posiadają największy potencjał rozwojowy.
Godowa ze wskazanym terenem wokół szkoły i wzdłuż drogi wojewódzkiej nie wykazuje występowania
znaczących problemów w żadnej z rozważanych sfer.
Mając na uwadze oczekiwania i potrzeby lokalnej społeczności wyrażone w procesie badawczym za pomocą
ankiet (78 respondentów) oraz specyfikę pracy w mniejszych gminach , która kierunkuje wyznaczanie obszaru
rewitalizacji w oparciu o indywidualne opinie mieszkańców, wyznaczono obszar rewitalizacji o łącznej
powierzchni 523,12 ha (3,72% powierzchni Gminy), zamieszkałe przez 4117 osób (tj. 19,81% ogółu
mieszkańców):


Podobszar 1: Miasto Strzyżów



Podobszar 2: Dobrzechów



Podobszar 3: Strzyżów – część ul. Granicznej, ul. Kościuszki

Szeroki udział mieszkańców na etapie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, którzy
dostrzegają na wskazywanych przez siebie terenach zarówno problemy społeczne jak i problemy w pozostałych
sferach gwarantuje, że wybrane obszary są odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie mieszkańców Gminy
Strzyżów. Trafne dopasowanie do dostrzeganych i wskazywanych przez mieszkańców problemów pozwoli na
podjęcie działań naprawczych, które dadzą oczekiwane przez społeczeństwo efekty.

[64]

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017-2023 (LPR)

4.1.2. Obszary do rewitalizacji
Podobszar 1: Miasto Strzyżów
Powierzchnia obszaru: 418,79 ha
Obszar zamieszkały przez 3738 osób

Rysunek 10. Granice obszaru rewitalizacji: podobszar 1: miasto Strzyżów

Granice obszaru:


od wschodu granicą jest. ul. Rzeszowska, szczytem Góry Żarnowskiej, aż do wylotu tunelu schronowego,
dalej do rzeki Wisłok,



od południa granicą jest rzeka Wisłok, granica dużej obwodnicy, aż do ulicy Bieszczadzkiej, następnie
ul. Bieszczadzką, ul. Południową, ul. Mostową do rzeki Wisłok i rzeką Wisłok, aż do potoku Różanka,



od zachodu granicą jest potok Różanka do drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce,



od północy granicą jest droga wojewódzka nr 988 Babica – Warzyce, aż do ul. Głowackiego, następnie
ul. Głowackiego i przedłużeniem tej drogi do ul. Sportowej, tą ulicą, aż do granicy z miejscowością
Łętownia, następnie przedłużeniem ul. Kombatantów z uwzględnieniem terenów stoku narciarskiego do
cmentarza komunalnego i ul. Łukasiewicza, za blokami, ale przed Szpitalem Powiatowym w kierunku
północnym, aż do ul. 700-lecia Strzyżowa obejmując cmentarz św. Michała, następnie granicą terenów
leśnych i część osiedla Ratośniówki I, ul. Polną, ul. Zawale, ul. Słowackiego do ul. Tepera.

Diagnoza wsparta wynikami badań ankietowych (rozdział 4.1.1.) prowadzonych w trakcie spotkań
z mieszkańcami wskazuje na następujące deficyty i potencjały wskazanych obszarów do rewitalizacji i jego
otoczenia:
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Tabela 20. Przesłanki wyboru podobszaru rewitalizacji: podobszar 1: miasto Strzyżów
DEFICYTY
ASPEKTY POZOSTAŁE
ASPEKTY SPOŁECZNE

1.

(w tym gospodarcze, przestrzennofunkcjonalne, środowiskowe techniczne)

Postępujący proces starzenia się społeczeństwa
stanowiący wyzwanie dla systemu świadczenia
usług
publicznych
w Gminie.

2.

Niewystarczająca oferta zagospodarowania
wolnego czasu dzieciom i młodzieży.

3.

Problem jakości powietrza związany z niską emisją
i sposobem ogrzewania.

4.

Zubożenie społeczeństwa (wzrost nierówności
dochodowych, ograniczenie siły nabywczej
gospodarstw domowych).

5.

Zły stan techniczny bazy kulturalnej.

6.

Problemy społeczne, w tym:

6.1.
Zaburzenia
stosunków
(nietolerancja, obojętność, egoizm);

międzyludzkich

1.

Brak zaplecza dla prowadzenia
działalności kulturalnej.

2.

Niska aktywność osób w wieku
produkcyjnym w kierunku rozwoju
własnej przedsiębiorczości w
stosunku do średnich wartości na
poziomie kraju, województwa
i powiatu.

3.

Brak miejsc i aktywności
integrujących mieszkańców.

4.

Wysoki odsetek starego
budownictwa budynków
mieszkalnych.

5.

Duże stężenie szkodliwych pyłów
PM10.

6.2. Bezrobocie (izolacja społeczna, brak zaufania do
samego siebie, niskie dochody, stres w rodzinie,
spadek kondycji intelektualnej i duchowej, pogorszenie
zdrowia psychicznego i fizycznego);
6.3. Wysoki % korzystających z pomocy społecznej
w Gminie głównie z powodu ubóstwa i bezrobocia.
POTENCJAŁY

1.

Malejąca liczba osób bezrobotnych oraz malejący odsetek liczby bezrobotnych w stosunku do
liczby osób w wieku produkcyjnym.

2.

Bogaty kalendarz imprez kulturalnych i sportowych.

3.

Aktywność organizacji pozarządowych.

4.

Lokalizacja – centrum Gminy.

5.

Dostępność komunikacyjna.

6.

Wysoki wskaźnik dostępności infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja).

7.

Możliwość zwiększenia aktywności lokalnej społeczności w zakresie aktywniejszego uczestnictwa
w życiu kulturalnym i aktywności fizycznej.

Proponowany kierunek działań rewitalizacyjnych
Wśród działań rewitalizacyjnych mieszkańcy zaproponowali w pierwszej kolejności rozwój bazy kulturalnej
(18,42%), podniesienie standardu życia mieszkańców – warunków pracy, zamieszkania i rekreacji (15,79%) oraz
powstanie miejsc integracji międzypokoleniowej (10,53% badanych).
W wyniku działań rewitalizacyjnych mieszkańcy oczekują także na poprawę ładu przestrzennego i estetyki
zabudowy oraz na poprawę i rozwój infrastruktury społecznej – ilości i standardu usług kultury, ochrony zdrowia
i opieki społecznej, handlu, rzemiosła i gastronomii.
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Podobszar 2: Dobrzechów
Powierzchnia obszaru: 95,02 ha
Obszar zamieszkały przez 364 osoby
Granice obszaru:


od wschodu – potokiem Różanka do drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce,



od południa – od potoku Różanka, torami kolejowymi do drogi powiatowej Dobrzechów – Węglówka
nr 1927 R, obejmując część miejscowości Dobrzechów,



od zachodu – droga powiatowa Dobrzechów – Węglówka nr 1927 R,



od północy – droga wojewódzka 988 Babica – Warzyce, droga przez Dobrzechów Kolonię, dalej za
wyrobiskiem i wraca z powrotem do drogi wojewódzkiej i łączy się z potokiem Różanka.

Rysunek 11. Granice obszaru rewitalizacji: podobszar 2: Dobrzechów

Diagnoza wsparta wynikami badań ankietowych prowadzonych w trakcie spotkań z mieszkańcami wskazuje na
następujące deficyty i potencjały wskazanych obszarów do rewitalizacji i jego otoczenia:
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Tabela 21. Przesłanki wyboru podobszaru rewitalizacji: podobszar 2: Dobrzechów
DEFICYTY
ASPEKTY POZOSTAŁE
(w tym gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne,
techniczne)

ASPEKTY SPOŁECZNE

1.

Postępujący
proces
starzenia
się
społeczeństwa stanowiący wyzwanie dla
systemu świadczenia usług publicznych
w Gminie.

2.

Niewystarczająca oferta zagospodarowania
wolnego czasu dzieciom i młodzieży.

3.

Problem jakości powietrza związany z niską
emisją i sposobem ogrzewania.

4.

Odpływ młodych, wykształconych ludzi.

5.

Zubożenie społeczeństwa (wzrost
nierówności dochodowych, ograniczenie siły
nabywczej gospodarstw domowych).

6.

Problemy społeczne w tym:

1.

Niska aktywność osób w wieku
produkcyjnym w kierunku rozwoju
własnej przedsiębiorczości w stosunku
do średnich wartości na poziomie kraju,
województwa i powiatu.

2.

Brak miejsc i aktywności integrujących
mieszkańców.

3.

Wysoki odsetek starego budownictwa
budynków mieszkalnych.

4.

Zanieczyszczenia atmosferyczne, gleby,
wód, powierzchni ziemi, szaty roślinnej
poprzez brak kompleksowych rozwiązań
infrastruktury technicznej – wodno-kanalizacyjnej.

6.1. Zaburzenia stosunków międzyludzkich
(nietolerancja, obojętność, egoizm);
6.2. Bezrobocie (izolacja społeczna, brak
zaufania do samego siebie, niskie dochody, stres
w rodzinie, spadek kondycji intelektualnej
i duchowej, pogorszenie zdrowia psychicznego
i fizycznego, ograniczony dostęp do rynku
mieszkaniowego,
mniejsze
możliwości
transportu, niewystarczający stopień mobilności
zawodowej itp.)
6.3. Wysoki % korzystających z pomocy
społecznej w Gminie głównie z powodu ubóstwa
i bezrobocia.
POTENCJAŁY

1.

Możliwość zatrzymania trendów migracyjnych młodzieży poprzez tworzenie preferencyjnych
warunków pracy i zamieszkania.

2.

Zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych.

3.

Podniesienie standardu życia mieszkańców – warunków pracy, zamieszkania i rekreacji.

4.

Możliwość zwiększenia aktywności lokalnej społeczności w zakresie aktywniejszego uczestnictwa
w życiu kulturalnym i aktywności fizycznej.

Teren objęty rewitalizacją w miejscowości Dobrzechów jest miejscem, które posiada duży potencjał
rozwojowy. Na terenie nieczynnej już od kilkunastu lat cegielni powstało Centrum Kształcenia
Praktycznego. Jest to nowoczesna placówka badawczo-edukacyjna, która kształci kadry w zakresie
nowoczesnych technologii. Jej podstawowym zadaniem jest kształcenie młodzieży uczęszczającej do
Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w zakresie praktycznej nauki zawodu w laboratoriach
technicznych.

Proponowany kierunek działań rewitalizacyjnych:
Wśród działań rewitalizacyjnych mieszkańcy zaproponowali w pierwszej kolejności poprawę rozwoju
infrastruktury społecznej – ilości i standardu usług kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej, handlu,
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rzemiosła i gastronomii (60%) oraz poprawę i rozwój infrastruktury technicznej – wodno-kanalizacyjnej
i drogowej (40% badanych).

Podobszar 3: Strzyżów
Powierzchnia obszaru: 9,31 ha
Obszar zamieszkały przez 15 osób
Granice obszaru:


część ul. Granicznej, ul. Kościuszki

Rysunek 12. Granice obszaru rewitalizacji: podobszar 3: Strzyżów –
część ul. Granicznej, ul. Kościuszki

Obszar obejmuje teren poprzemysłowy – w przeszłości istniał tam zakład produkcji spożywczej prowadzony
przez GS „SCh” w Strzyżowie oraz baza magazynowa tej samej Spółdzielni. Obecnie nieruchomości z tego terenu
sukcesywnie zmieniają właścicieli na prywatnych, którzy już zainwestowali w remont budynków i uruchomili
produkcję, ale są jeszcze nieruchomości, na których planowane są inwestycje produkcyjne z możliwością
stworzenia miejsc pracy.
Na tym obszarze znajdują się również budynki mieszkalne wybudowane przed rokiem 1989.
Teren jest uzbrojony w energię elektryczną, gaz przewodowy, wodociąg z lokalnej studni, kanalizację sanitarną.
Tabela 22. Przesłanki wyboru podobszaru rewitalizacji: podobszar 3: Strzyżów
DEFICYTY
ASPEKTY POZOSTAŁE
(w tym gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne,
techniczne)

ASPEKTY SPOŁECZNE

1.

Postępujący proces starzenia się społeczeństwa
stanowiący wyzwanie dla systemu świadczenia
usług publicznych w Gminie.

2. Problemy społeczne, w tym zaburzenia
stosunków
międzyludzkich
(nietolerancja,
obojętność, egoizm).

[69]

1.

Brak miejsc i aktywności integrujących
mieszkańców.

2.

Wysoki odsetek starego budownictwa
budynków mieszkalnych.

3.

Zanieczyszczenia atmosferyczne, gleby,
wód, powierzchni ziemi, szaty roślinnej
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poprzez brak kompleksowych rozwiązań
infrastruktury technicznej – wodno-kanalizacyjnej.
POTENCJAŁY

1.

Zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych.

2.

Rozwój gospodarczy obszary, powstanie nich miejsc pracy.

Proponowany kierunek działań rewitalizacyjnych:
Wśród działań rewitalizacyjnych mieszkańcy zaproponowali w pierwszej kolejności słabą samoorganizację
społeczną i współpracę pomiędzy mieszkańcami, a władzami publicznymi oraz słabą integrację lokalną.

4.1.3. Pogłębiona diagnoza obszarów do rewitalizacji

Przeprowadzona diagnoza w poprzednich rozdziałach i jej wyniki zostały ponowne poddane badaniu opinii
społecznej. Najważniejszym celem pogłębionej analizy obszaru do rewitalizacji było osadzenie procesu budowy
programu rewitalizacji w lokalnym środowisku, bo tylko to daje trafność sformułowania celów rewitalizacji oraz
adekwatność przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
To właśnie mieszkańcy obszaru rewitalizacji określają hierarchię zdiagnozowanych problemów, wskazując w ten
sposób swoje priorytety w zakresie jakości życia.
Proces badawczy w ramach pogłębionej diagnozy obszarów rewitalizacji był prowadzony z udziałem lokalnych
liderów i dotyczył problemów i potencjałów miejsc wskazanych do rewitalizacji w Gminie Strzyżów (czas
badania:15.02.2017 r.). Do wyrażenia swoich opinii zaproszono min. osoby mieszkające lub pracujące na
obszarze Gminy Strzyżów, pełniące w różnych organizacjach i instytucjach znaczące funkcje.
Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji została oparta także o badania ankietowe wśród mieszkańców oraz
o rozmowy i dyskusje podczas spotkań z mieszkańcami.
Wypełnione ankiety można było składać w terminie od 15 lutego 2017 r. do 22 lutego 2017 r. w następujący
sposób:
1.

drogą elektroniczną na adres: bruszala@strzyzow.pl,

2.

drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów
z dopiskiem „Ankieta – Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Strzyżów”,

3.

bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Strzyżowie – sekretariat.

Proces badawczy pozwolił określić przeanalizować skalę zjawisk niekorzystnych, lokalizację kluczowych
problemów w sferze społecznej, przestrzennej oraz gospodarczej i w konsekwencji potwierdzić trafność wyboru
obszarów do rewitalizacji czyli podobszaru 1 - miasto Strzyżów, podobszaru 2 Dobrzechów oraz podobszaru
3 Strzyżów- część ul. Granicznej, ul. Kościuszki.
Respondenci zgodzili się, iż zdiagnozowane problemy na ww. obszarach mają istotny wpływ na jakość życia
mieszkańców wskazanych podobszarów. Koncentracja powiązanych ze sobą problemów społecznych:
bezrobocia, ubóstwa i niskiego uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym jest bardzo odczuwalna.
Dodatkowo wskazywano na problemy związane z niskim poczuciem bezpieczeństwa, zarówno w przestrzeni
publicznej, jak i ruchu drogowym. Na obszarze rewitalizacji stwierdzono także problem środowiskowy związany
z przekroczeniem pyłów pochodzących głównie z niskiej emisji (spalanie w paleniskach domowych), szczególnie
dokuczliwy w okresach jesienno-zimowych.
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Kryzys w obszarze rewitalizacji ma więc charakter społeczny oraz gospodarczy, ekologiczny, techniczny
i funkcjonalno-przestrzenny.


Badania społeczne pozwoliły zidentyfikować wiodące bariery rozwoju społeczno-gospodarczego
podobszarów rewitalizacji: podobszaru 1 – miasto Strzyżów , podobszaru 2 – Dobrzechów oraz
podobszaru 3 Strzyżów część ul. Granicznej, ul. Kościuszki jako:
Tabela 23. Kluczowe problemy podobszarów rewitalizacji

Podobszar rewitalizacji

Problem społeczny

podobszar 1 – miasto
Strzyżów

Wysoki poziom bezrobocia (brak kontaktu
z kolegami, izolacja społeczna, brak zaufania
do samego siebie, niskie dochody, stres
w rodzinie, spadek kondycji intelektualnej
i duchowej, pogorszenie zdrowia psychicznego
i fizycznego, ograniczony dostęp do rynku
mieszkaniowego, mniejsze możliwości
transportu, niewystarczający stopień
mobilności zawodowej itp.)

Problem gospodarczy,
przestrzenny, techniczny,
środowiskowy
Brak rozwiązań technicznych w zakresie
energooszczędności w obiektach
budowlanych.
Słaba kondycja finansowa i niska
aktywność małych i średnich
przedsiębiorstw.
Zanieczyszczenia atmosferyczne

Zubożenie społeczeństwa (wzrost nierówności
dochodowych, ograniczenie siły nabywczej
gospodarstw domowych).
podobszar 2 – Dobrzechów

Wzrost trendów migracyjnych młodzieży.
Słaby przepływ informacji w sprawach
dotyczących najbliższego otoczenia
zamieszkania.
Niedostatek działających stowarzyszeń
i organizacji pozarządowych.
Brak miejsc integracji międzypokoleniowej.

Brak pełnej infrastruktury
kanalizacyjnej i związanej z odpadami –
sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni
ścieków sanitarnych oraz innych
urządzeń gospodarki ściekowej.
Brak lub zła jakość terenów
inwestycyjnych (brak uzbrojenia, słaba
dostępność komunikacyjna, zagrożenie
osuwiskowe i powodziowe).
Zanieczyszczenia atmosferyczne, gleby,
wód, powierzchni ziemi, szaty roślinnej
poprzez brak kompleksowych rozwiązań
infrastruktury technicznej – wodnokanalizacyjnej.

Podobszar 3 – Strzyżów
(ul. Graniczna, ul.
Kościuszki)

Słaby przepływ informacji w sprawach
dotyczących najbliższego otoczenia
zamieszkania.
Niedostatek działających stowarzyszeń
i organizacji pozarządowych.
Brak miejsc integracji międzypokoleniowej.

Brak pełnej infrastruktury
kanalizacyjnej i związanej z odpadami –
sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni
ścieków sanitarnych oraz innych
urządzeń gospodarki ściekowej.
Duża ilość budynków wybudowanych
przed 1989 r.

W badaniu wzięło udział 59 osób, w tym 67,80% stanowiły kobiety, a 32,20% mężczyźni.
Udział mieszkańców na każdym etapie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji daje
gwarancję, iż wybrane obszary są odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie mieszkańców na
działania rewitalizacyjne.
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4.1.4.

Zasięg terytorialny obszaru i uzasadnienie jego wyboru w odniesieniu
do wskaźników referencyjnych dla województwa podkarpackiego

Wskazany do rewitalizacji obszar wykazuje także niekorzystne wskaźniki w odniesieniu do wskaźników
referencyjnych dla województwa podkarpackiego określonych w Instrukcji przygotowania programów

rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 (Załącznik do Uchwały nr 194/3956/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 lipca 2016 r.).
Wskaźniki dla obszaru rewitalizacji zgodnie z „Instrukcją przygotowania programów rewitalizacji
w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020”:

Obszar rewitalizacji

PODMIOTY
GOSPODARCZE

Liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w rejestrze REGON
w przeliczeniu na 100 osób wg
faktycznego miejsca zamieszkania (stan
na 31.12.2014)

Podobszar 1
Strzyżów

Podobszar 2
Dobrzechów

Podobszar
3 Strzyżów

5,75

5,47

2,7

Wartość referencyjna: 7,6 (wartość wskaźnika dla obszaru rewitalizacji poniżej wartości referencyjnej)

LICZBA
PRZESTĘPSTW

Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem
w przeliczeniu na 100 osób wg
faktycznego miejsca zamieszkania (stan
na 1.12.2014)

4,17

3,84

5,56

Wartość referencyjna: 1,32 (wartość wskaźnika dla obszaru rewitalizacji powyżej wartości referencyjnej)
POMOC
SPOŁECZNA

Korzystający ze świadczeń pomocy
społecznej z tytułu niepełnosprawności w
przeliczeniu na 100 osób (stan na
31.12.2014)

5,51

9,8

5,56

Wartość referencyjna: 3,16% (wartość wskaźnika dla obszaru rewitalizacji powyżej wartości referencyjnej)
INTEGRACJA
SPOŁECZNA

Liczba organizacji pozarządowych na 100
osób wg miejsca zamieszkania

0,26

0,27

0

Wartość referencyjna: 0,33 (wartość wskaźnika dla obszaru rewitalizacji poniżej wartości referencyjnej)

suma

4

4

4

Poniżej przedstawiono również, wartości referencyjne wskaźników dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji
(wartości wskaźników potraktowano jako sumę wartości charakterystycznych dla wszystkich
3 podobszarów) na terenie Gminy Strzyżów w porównaniu do wartości średnich dla województwa
podkarpackiego.
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OBSZAR
REWITALIZACJI

Wartość średnia
dla województwa
podkarpackiego

PODMIOTY
GOSPODARCZE

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych
w rejestrze
REGON
w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
miejsca
zamieszkania
(stan
na 31.12.2014)

4,64

7,6

LICZBA
PRZESTĘPSTW

Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w
przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego
miejsca zamieszkania (stan na 1.12.2014)

4,52

1,32

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej
z tyt. niepełnosprawności w przeliczeniu na
100 osób (stan na 31.12.2014)

6,96

3,16

Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób
wg miejsca zamieszkania

0,18

0,33

Nazwa wskaźnika

POMOC SPOŁECZNA

INTEGRACJA
SPOŁECZNA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie,
Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, Urzędu Miejskiego w Strzyżowie, Urzędu Statystycznego w Rzeszowie,
Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie oraz Instrukcji przygotowywania Programów Rewitalizacji w zakresie
wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

5. ZAŁOŻENIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
5.1. Wizja obszaru po rewitalizacji
Wizja, która zaprezentowana jest poniżej to pożądany efekt docelowy zintegrowanego na kilku płaszczyznach
procesu rewitalizacji, na który składają się konkretne przedsięwzięcia będące zwieńczeniem części postulatywnej
opracowania i tworzące bazę do zdefiniowania celów strategicznych oraz kierunków działań. Zawartość wizji jest
wypadkową analizy eksperckiej oraz konsultacji społecznych i prowadzonych spotkań z mieszkańcami gminy.
Wizja stanu obszaru zdegradowanego w perspektywie roku 2023 została zdefiniowana następująco:
Obszar rewitalizacji w perspektywie roku 2023 jako miejsce będące pozytywną wizytówką Gminy
Strzyżów.
Przy aktywnym uczestnictwie społeczności lokalnej zaangażowanej w realizację działań
sprzyjających poprawie, jakości życia, wzrasta tutaj poziom społecznej integracji i bezpieczeństwa,
a dzięki współdziałaniu instytucji publicznych oraz podmiotów sektora NGO ograniczone zostaje
zjawisko ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Zrewitalizowany obszar ze względu na lokalizację, zaspokajanie potrzeb społecznych i bogactwo
architektoniczne (zabudowa wpisana do rejestru zabytków) staje się pożądanym miejscem
zamieszkania i spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Gminy Strzyżów.
Przestrzeń publiczna, w zachowanym układzie urbanistycznym, zyskuje na atrakcyjności dzięki
modernizacji przestrzeni publicznej co sprzyja rozwojowi gminy w aspekcie turystycznym
i gospodarczym.
W ten sposób zdefiniowana wizja obszaru określa zakładany efekt rewitalizacji. Wizja stanu obszaru LPR to wizja
korzystnej zmiany, której osiągnięcie wymaga podjęcia przez samorząd i społeczność lokalną konkretnych
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działań, zdefiniowanych w niniejszym dokumencie. Będzie się to odbywać poprzez szereg mniejszych i większych
projektów, zarówno infrastrukturalnych, jak i „miękkich”, realizowanych w równej mierze przez samorząd
i instytucje publiczne, jak i przez organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców. Nadrzędną ideą przyświecającą
tym działaniom i organizującym aktywność lokalnej społeczności jest wyprowadzenie wskazanych obszarów ze
stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały ich degradację.
W wyniku przeprowadzonego procesu rewitalizacji zniwelowane zostaną problemy społeczne, przestrzenne, jak
i gospodarcze, występujące na obszarze rewitalizacji. Przeprowadzone działania przyczynią się do szerszej
aktywizacji społecznej i zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby oraz grupy
zagrożone wykluczeniem i marginalizacją społeczną uzyskają możliwość szerszego zaspokajania różnych potrzeb
życiowych i społecznych. W szczególności zwiększona zostanie możliwość korzystania z różnorodnych usług
publicznych (zwłaszcza edukacyjnych i kulturalnych). Ponadto działania rewitalizacyjne przyczynią się do
zwiększenia kompetencji i umiejętności zawodowych tych osób i grup, a tym samym do wzmocnienia ich pozycji
konkurencyjnej na rynku pracy.
W następstwie przeprowadzonej rewitalizacji utworzone zostaną nowe przestrzenie publiczne służące
zaspokajaniu różnorodnych potrzeb (m.in. kulturalnych i rekreacyjno-wypoczynkowych) mieszkańców obszaru
rewitalizacji i całej gminy. Utworzone oraz zagospodarowane przestrzenie publiczne oraz prywatne, będą mogły
służyć podejmowaniu różnych inicjatywy (m.in. kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, itp.) zarówno przez
podmioty publiczne (np. instytucje kultury), jak również przez samych mieszkańców. Tym samym przestrzenie
będą służyć szerszej integracji oraz aktywizacji mieszkańców w różnych sferach życia społecznego.
Obszar rewitalizacji stanie się atrakcyjny pod względem zamieszkania i inwestowania.

5.2. Misja lokalnego programu rewitalizacji
Misja to generalna wartość procesu rewitalizacji Gminy Strzyżów, stanowiąca punkt odniesienia do pozostałych
celów rewitalizacji, które muszą przyczyniać się do jej osiągnięcia.
Misja rewitalizacji musi stanowić inspirującą odpowiedź samorządu Gminy Strzyżów na zdefiniowane w części
diagnostycznej niniejszego Programu problemy i negatywne zjawiska w sferze społecznej i pozaspołecznej, które
będą rozwiązywane w procesie rewitalizacji w długoterminowej perspektywie rozwoju.
Przeciwdziałanie zjawiskom kryzysowym powinno z kolei polegać na wykorzystaniu potencjałów rozwojowych
Gminy Strzyżów, które zostały zestawione w rozdziale 4. Za potencjały obszarów rewitalizacji uznano
w szczególności:
– kapitał kulturowy i potencjał dziedzictwa kulturowego,
– potencjał aktywności gospodarczej,
– potencjał demograficzny obszaru,
– potencjał aktywności obywatelskiej.

Misja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Strzyżów brzmi następująco:

Misja rewitalizacji Gminy Strzyżów:

WYZWOLIĆ POTENCJAŁ OBSZARÓW REWITALIZACJI
GMINY STRZYŻÓW I JEJ MIESZKAŃCÓW
MIASTA I JEGO
CENTRUM
[74]
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Misji tej z kolei podporządkowane są cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działania rewitalizacji.

Cele rewitalizacji
Rewitalizację można rozumieć jako kompleksowy program remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni
publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze w powiązaniu z rozwojem gospodarczym
i społecznym. Rewitalizacja to połączenie działań technicznych – takich jak remonty – z programami ożywienia
gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących na tych obszarach:
bezrobocia, przestępczości, braku równowagi demograficznej. Ich zakładanym skutkiem jest odbudowa więzi
społecznych na obszarach problemowych i przywrócenie ładu przestrzennego.
Zgodnie z wytycznymi zdefiniowane obszary problemowe powinny być rewitalizowane z uwzględnieniem
kryteriów przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych. Szczególny nacisk należy kierunkować na stopień
nasilenia problemów społecznych na danym obszarze – głównie w zakresie marginalizacji materialnej
i społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Proces rewitalizacji tworzy zatem szansę zwiększenia bezpieczeństwa społecznego, przełamania impasu
gospodarczego oraz stworzenia warunków ekonomicznych dla potencjalnych inwestorów, a dzięki atrakcyjności
gminy sprzyjać będzie przyciągnięciu ludzi operatywnych i otwartych na nowe wyzwania, jakie po wejściu do Unii
Europejskiej i w nowej rzeczywistości ekonomicznej, stawia nam codzienność. Całość działań z zakresu
rewitalizacji koordynowana będzie na poziomie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Stanowi on
wielopłaszczyznowy dokument operacyjny będący jednym z głównych instrumentów zintegrowanego systemu
zarządzania rozwojem gminy.
Nadrzędnym celem podejmowanych działań – w perspektywie kilku najbliższych lat – jest poprawa jakości życia
mieszkańców obszaru rewitalizacji Gminy Strzyżów, powstrzymanie degradacji obszarów znajdujących się
w gorszym położeniu oraz przywrócenie miejscom wskazanym przez lokalną społeczność jako obszary
wymagające rewitalizacji ich pierwotnych – ważnych z punktu widzenia lokalnego rozwoju – funkcji. Będzie się to
odbywać poprzez szereg mniejszych i większych projektów, zarówno infrastrukturalnych, jak i „miękkich”,
realizowanych w równej mierze przez samorząd i instytucje publiczne, jak i przez organizacje pozarządowe oraz
przedsiębiorców i innych ważnych „aktorów” rozwoju lokalnego. Nadrzędną ideą przyświecającą tym działaniom
i organizującym aktywność lokalnej społeczności jest wyprowadzenie wskazanych obszarów ze stanu
kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały ich degradację.
Cele, kierunki interwencji
zdegradowanych terenów.

oraz

konkretne

zadania

rewitalizacyjne

mają

doprowadzić

do

przemiany

Dla realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017-2023 definiuje się cztery –
podporządkowane misji – cele strategiczne, wraz ze strukturą celów operacyjnych i kierunków działań
podporządkowanych celom strategicznym.
W ramach niniejszego Programu przyjęto cztery cele strategiczne:

CEL STRATEGICZNY 1: ODBUDOWAĆ SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ W GMINIE STRZYŻÓW

CEL STRATEGICZNY 2: OŻYWIĆ GOSPODARCZO OBSZARY REWITALIZACJI

CEL STRATEGICZNY 3: POPRAWIĆ JAKOŚĆ ZAMIESZKANIA NA OBSZARACH REWITALIZACJI
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CEL STRATEGICZNY 4: ZMIENIĆ DZIĘKI REWITALIZACJI WIZERUNEK CENTRUM MIASTA STRZYŻOWA

Zgodnie z logiką programowania rewitalizacji celom strategicznym podporządkowane są cele operacyjne
ilustrujące konkretny stan do urzeczywistnienia oraz kierunki działania, czyli drogę dojścia do tego stanu.
Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne to konkretne kroki na tej drodze.
Proponowana w ramach niniejszego Programu struktura celów strategicznych i przyporządkowana im wiązka
celów operacyjnych i kierunków działań przedstawia się następująco:

Cel strategiczny 1. ODBUDOWAĆ SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ W GMINIE STRZYŻÓW

Cel operacyjny 1.1. Budować autentyczny dialog z mieszkańcami w procesie rewitalizacji
Kierunek działania 1.1.1. Informować na bieżąco mieszkańców o przebiegu rewitalizacji.
Kierunek działania 1.1.2. Zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w rewitalizację dzięki
działaniom edukacyjnym i kulturowym.
Kierunek działania 1.1.3. Planować i prowadzić procesy partycypacji społecznej: zarówno
w formie konsultacji, jak i współdecydowania.
Cel operacyjny 1.2. Zmniejszyć skalę narażenia na ubóstwo i wykluczenie społeczne
Kierunek działania 1.2.1. Zwiększyć szanse edukacyjne młodych mieszkańców oraz wspierać
edukację ustawiczną i aktywność seniorów.
Kierunek działania 1.2.2. Wspierać zatrudnienie socjalne i inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej.
Kierunek działania 1.2 3. Budować włączenie społeczne dzięki uczestnictwu w kulturze
i aktywnościom sportowym.
Kierunek działania 1.2.4. Poprawić sytuację osób niepełnosprawnych.
Cel strategiczny 2. OŻYWIĆ GOSPODARCZO OBSZARY REWITALIZACJI
Cel operacyjny 2.1.

Aktywnie zarządzać przestrzenią gospodarczą na obszarze rewitalizacji

Kierunek działania 2.1.1. Uzbroić tereny inwestycyjne i promować gospodarczo rozwój
specjalnej strefy ekonomicznej.
Kierunek działania 2.1.2. Tworzyć nowe miejsca dla aktywności gospodarczej w centrum.
Kierunek działania 2.1.3. Wspierać zagospodarowanie obiektów pofabrycznych, poprzemysłowych
oraz terenów pokolejowych i powyrobiskowych.
Cel operacyjny 2.2.

Wspierać rozwój mikroprzedsiębiorczości

Kierunek działania 2.2.1. Wspierać tradycyjne rzemiosła i usługi kreatywne budujące
krajobraz kulturowy miasta.
Kierunek działania 2.2.2. Uporządkować drobny handel targowiskowy i przyuliczny.
Kierunek działania 2.2.3. Wspierać współpracę biznesu z samorządem i światem nauki
(sieci kooperacyjne, fora gospodarcze, klastry przemysłowe i usługowe).
Cel operacyjny 2.3.

Budować kapitał ludzki gotowy na wyzwania nowej gospodarki

Kierunek działania 2.3.1. Wspierać rozwój ośrodków kształcenia zawodowego,
współpracy z pracodawcami i inkubatorów mikrobiznesów,
Kierunek działania 2.3.2. Tworzyć kompetencje dla zatrudnienia wysokiej
jakości, w tym dla kobiet i osób 50+.
Kierunek działania 2.3.3. Rozwijać postawę przedsiębiorczą wśród dzieci i młodzieży.
Cel strategiczny 3. POPRAWIĆ JAKOŚĆ ZAMIESZKANIA NA OBSZARACH REWITALIZACJI
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Cel operacyjny 3.1.

Poprawić standard techniczny i środowiskowy obszarów zamieszkania

Kierunek działania 3.1.1. Poprawić wyposażenie w niezbędną infrastrukturę techniczną (w tym:
kanalizacja, sieć wodociągowa, źródła).
Kierunek działania 3.1.2. Wspierać remonty budynków mieszkalnych i ich bezpośredniego
otoczenia.
Kierunek działania 3.1.3. Rozwijać budownictwo komunalne i społeczne budownictwo
czynszowe.
Kierunek działania 3.1.4. Ograniczyć niską emisję (piece i paleniska, transport drogowy).
Kierunek działania 3.1.5. Wspierać inwestowanie w odnawialne źródła energii.
Cel operacyjny 3.2.

Podnieść standard usług społecznych

Kierunek działania 3.2.1. Stworzyć lepsze warunki edukacji i rekreacji poprzez remonty,
termomodernizację i doposażenie obiektów usług społecznych.
Kierunek działania 3.2.2. Wspierać prywatne inicjatywy na rzecz sytuowania w obszarze rewitalizacji
usług społecznych (w tym: opieka dla osób starszych).
Cel operacyjny 3.3.

Tworzyć lepsze przestrzenie publiczne

Kierunek działania 3.3.1.
Kierunek działania 3.3.2.
Kierunek działania 3.3.3.
Kierunek działania 3.3.4.

Tworzyć z udziałem mieszkańców wzorcowe przestrzenie publiczne
rekreacji na obszarach zamieszkania.
Zmodernizować obiekty rekreacyjno-sportowe (w tym: stadion wielofunkcyjny,
kryta pływalnia, systemy uzdatniania wody).
Poprawić jakość przestrzeni w pasach drogowych (w tym: ścieżki rowerowe,
ciągi piesze np. przy ul. Kombatantów, tereny nad Wisłokiem obok osiedla
Grunwaldzka).
Odzyskać Wisłok dla mieszkańców Strzyżowa (Stare Wisłoczysko i inne tereny
wzdłuż Wisłoka).

Cel strategiczny 4. ZMIENIĆ DZIĘKI REWITALIZACJI WIZERUNEK CENTRUM MIASTA STRZYŻOWA
Cel operacyjny 4.1.

Chronić krajobraz kulturowy centrum Strzyżowa

Kierunek działania 4.1.1. Przekształcić pierzeje Rynku w przestrzeń najwyższej jakości z uwzględnieniem
rewaloryzacji elewacji kamienic.
Kierunek działania 4.1.2. Zaplanować i wprowadzić ład w zakresie informacji, szyldów i reklamy
wizualnej w ścisłym centrum miasta.
Kierunek działania 4.1.3. Ograniczyć ruch kołowy w centrum i tworzyć konsekwentną
preferencję dla ruchu pieszego (w tym: dziedzińce typu woonerf).
Cel operacyjny 4.2.

Kulturę i sztukę uczynić motorem rewitalizacji centrum Strzyżowa

Kierunek działania 4.2.1. Włączyć w rewitalizację instytucje kultury np. szkoły artystyczne i twórców oraz
wprowadzić zachęty do wzbogacenia krajobrazu przez sztukę.
Kierunek działania 4.2.2. Prowadzić kampanie edukacyjne na temat tożsamości lokalnej i dziedzictwa
kulturowego we współpracy ze szkołami oraz NGO.
Kierunek działania 4.2.3. Tworzyć przesłanki do odczuwania dumy z centrum Strzyżowa poprzez
prowadzenie projektów budujących prestiż obszaru.
Kierunek działania 4.2.4. Budować wizerunek centrum jako przestrzeni atrakcyjnej, żywej i ciekawej
poprzez kreowanie lokalnych produktów kulturowych.

6. PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE
W niniejszym rozdziale przedstawiono zbiorczo projekty przewidziane do realizacji w ramach wdrażania
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017-2023”.
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W procesie prac nad Programem dokonano wyboru kluczowych projektów rewitalizacyjnych, które w najwyższym
stopniu będą oferować kompleksowe rozwiązanie zdiagnozowanych problemów na obszarach kryzysowych
i w znaczący sposób wpłyną na osiągnięcie założonych celów strategicznych i kierunków interwencji.
Identyfikacja projektów została przeprowadzona w ramach społecznego naboru projektów oraz w ramach
wewnętrznego zgłaszania propozycji projektowych w trakcie spotkań rewitalizacyjnych, a także innych spotkań,
na których poruszono problem rewitalizacji.
Wyłonienia i uszeregowania projektów kluczowych do realizacji w ramach LPR dokonano w oparciu o opinie
mieszkańców oraz ocenę formalną i merytoryczną projektów, bazującą na obiektywnych kryteriach
strategicznych, przeprowadzoną przez zespół pracujący nad Programem.
Kryteria oceny projektów rewitalizacyjnych
Spójność terytorialna

Działania ujęte w projekcie będą realizowane dla mieszkańców obszaru
rewitalizacji i będą oddziaływać na mieszkańców obszaru zdegradowanego.

Kompleksowość

Kompleksowość oddziaływania projektu na sfery: społeczną, infrastrukturalną,
przestrzenną gospodarczą i środowiskową. Preferowane były projekty
dotyczące kilku celów tematycznych.

Zasadność realizacji

Projekt bezpośrednio wpływa na poprawę sytuacji problemowych na
rewitalizowanym obszarze.

Komplementarność

Projekt jest komplementarny bądź zintegrowany z innymi projektami
realizowanymi lub planowanymi do realizacji.

Spójność strategiczna

Założone w projekcie działania są spójne ze zdiagnozowanymi celami
i kierunkami działań ujętymi w opracowaniach strategicznych na poziomie
gminy, powiatu lub województwa.

Wpływ na osiągnięcie
założonych celów
strategicznych

Określone w projekcie wskaźniki wpływają na osiągnięcie celu strategicznego.

W wyniku naboru wniosków zgłoszono 30 projektów. Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych do
programu ostatecznie zakwalifikowano 25 projektów. Poniżej zdefiniowane przedsięwzięcia są zlokalizowane
w obrębie wyznaczonych terenów rewitalizacji, tym samym oddziałując na nie.
Zaproponowane projekty będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Europejskiego Funduszu Społecznego. Lista projektów stanowi kompletny katalog przedsięwzięć zgłoszonych
przez wszystkich zainteresowanych interesariuszy funkcjonujących w życiu społecznym.
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Rysunek 13. Ogłoszenie o naborze projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji
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6.1. Zestawienie zadań infrastrukturalnych
6.1.1. Projekty kluczowe

Wnioskodawca/podmiot Szacunkowy koszt
realizujący projekt
zadania

Nazwa zadania

Czas realizacji

1/ZI/2020

Budowa, przebudowa Centrum Kultury i Sztuki w Strzyżowie

2018-2020

Gmina Strzyżów

12 000 000

2/ZI/2020

Rozbudowa kompleksu basenowego – ozonowany basen dla dzieci. Zmiana
systemu uzdatniania wody krytej pływalni w Strzyżowie

2018-2020

Gmina Strzyżów/ Centrum
Sportu, Turystyki i
Rekreacji w Strzyżowie

485 000

3/ZI/2022

Rewitalizacja dworca kolejowego w Strzyżowie jako przykład architektury
użytkowej z przełomu XIX i XX wieku wraz z terenami rekreacyjnymi nad
Wisłokiem

2018-2022

Gmina Strzyżów

4 000 000

4/ZI/2018

Spotkajmy się u studni

2018

Gmina Strzyżów

130 000

5/ZI/2020

Adaptacja tunelu schronowego z czasów II wojny światowej
do celów edukacyjno-kulturalnych

2018-2020

Gmina Strzyżów

590 000

6/ZI/2020

Odnowa zabytków Strzyżowa – roboty restauratorskie i konserwatorskie w
obrębie zespołu dworsko-parkowego tzw. dworu Dydyńskich przy ul.
Modrzewiowej 1a w Strzyżowie wraz z przebudową sieci wodociągowej

2018-2020

Gmina Strzyżów

660 000

Lp.
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Powiązanie zaplanowanych zadań z celami i kierunkami rewitalizacji
LP.

Tytuł projektu

CEL STRATEGICZNY

CELE OPERACYJNE

KIERUNKI DZIAŁŃ

Kierunek działania 1.2 3. Budować włączenie
społeczne dzięki uczestnictwu w kulturze i
aktywnościom sportowym

1/ZI/2020

2/ZI/2020

3/ZI/2022

Budowa, przebudowa Centrum Kultury i
Sztuki w Strzyżowie

Rozbudowa kompleksu basenowego –
ozonowany basen dla dzieci. Zmiana
systemu uzdatniania wody krytej pływalni
w Strzyżowie

Rewitalizacja dworca kolejowego w
Strzyżowie jako przykład architektury
użytkowej z przełomu XIX i XX wieku
wraz z terenami rekreacyjnymi nad
Wisłokiem

Cel operacyjny 1.2.

Cel strategiczny 1

Cel operacyjny 4.2.

Cel strategiczny 4.

Kierunek działania 4.2.3. Tworzyć przesłanki
do odczuwania dumy z centrum Strzyżowa
poprzez prowadzenie projektów budujących
prestiż obszaru.
Kierunek działania 4.2.4. Budować wizerunek
centrum jako przestrzeni atrakcyjnej, żywej i
ciekawej poprzez kreowanie lokalnych
produktów kulturowych.

Cel operacyjny 3.2

Kierunek działania 3.2.1.

Podnieść standard usług
społecznych

Stworzyć lepsze warunki edukacji i rekreacji
poprzez remonty, termomodernizację i
doposażenie obiektów usług społecznych.

Cel operacyjny 3.3.

Cel strategiczny 3.

Tworzyć lepsze przestrzenie
publiczne

Cel operacyjny 4.2. Kulturę i
sztukę uczynić motorem
rewitalizacji centrum
Strzyżowa

Cel strategiczny 4.
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Kierunek działania 3.3.2.
Zmodernizować obiekty rekreacyjno-sportowe
(w tym: stadion wielofunkcyjny, kryta
pływalnia, systemy uzdatniania wody).
Kierunek działania 4.2.3. Tworzyć przesłanki
do odczuwania dumy z centrum Strzyżowa
poprzez prowadzenie projektów budujących
prestiż obszaru.
Kierunek działania 4.2.4. Budować wizerunek
centrum jako przestrzeni atrakcyjnej, żywej

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017-2023 (LPR)

i ciekawej poprzez kreowanie lokalnych
produktów kulturowych.

4/ZI/2018

5/ZI/2020

6/ZI/2020

Spotkajmy się u studni

Adaptacja tunelu schronowego z czasów
II wojny światowej do celów edukacyjnokulturalnych

Odnowa zabytków Strzyżowa – roboty
restauratorskie i konserwatorskie w
obrębie zespołu dworsko-parkowego tzw.
dworu Dydyńskich przy ul. Modrzewiowej
1a w Strzyżowie wraz z przebudową sieci
wodociągowej

Cel strategiczny 1.

Cel strategiczny 4.

Cel operacyjny 1.2.
Zmniejszyć skalę narażenia
na ubóstwo i wykluczenie
społeczne

Kierunek działania 1.2 3. Budować włączenie
społeczne dzięki uczestnictwu w kulturze

Cel operacyjny 4.2. Kulturę
i sztukę uczynić motorem
rewitalizacji centrum
Strzyżowa

Kierunek działania 4.2.3. Tworzyć przesłanki
do odczuwania dumy z centrum Strzyżowa
poprzez prowadzenie projektów budujących
prestiż obszaru.
Kierunek działania 4.2.4. Budować wizerunek
centrum jako przestrzeni atrakcyjnej, żywej
i ciekawej poprzez kreowanie lokalnych
produktów kulturowych.

Cel operacyjny 4.1.
Chronić krajobraz
kulturowy centrum
Strzyżowa
Cel operacyjny 4.2. Kulturę i
sztukę uczynić motorem
rewitalizacji centrum
Strzyżowa

Cel strategiczny 4.
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Kierunek działania 4.2.3. Tworzyć przesłanki
do odczuwania dumy z centrum Strzyżowa
poprzez prowadzenie projektów budujących
prestiż obszaru.
Kierunek działania 4.2.4. Budować wizerunek
centrum jako przestrzeni atrakcyjnej, żywej
i ciekawej poprzez kreowanie lokalnych
produktów kulturowych.
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6.1.2. Projekty uzupełniające

Nazwa zadania

Czas
realizacji

Wnioskodawca/ podmiot realizujący
projekt

Szacunkowy
koszt zadania

1/ZI/U/2023

Poprawa jakości gospodarki wodnej w Gminie Strzyżów

2018-2023

Gmina Strzyżów

2 600 000

2/ZI/U/2023

Dobudowa i wyposażenie w sprzęt sali dydaktyczno-ekspozycyjnej
z zapleczem socjalnym dla 25-30 osób

2017-2023

Gospodarstwo Agroturystyczne
Agro-Zagroda

100 000

3/ZI/U/2023

Rozwój grupy kapitałowej oparty na innowacji technologicznej
i produktowej

2017-2020

Marcin Bosek działający w imieniu: Modern
Forms, E-Triton s.c., Network Sp. z o.o.,
Triton Nieruchomości Sp. z o.o.

20 000 000

4/ZI/U/2023

Dom Spokojnej Starości Rescante

2019

Grupowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska
BAN-MED Marek Banaś Sp. k.

10 000 000

5/ZI/U/2023

Roboty renowacyjne i konserwatorskie przy budynku Domu Parafialnego –
nadanie nowych funkcji kulturalnych, społecznych i turystycznych
jako Centrum Integracji Międzykulturowej w Strzyżowie

2018-2020

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej
Marii Panny i Bożego Ciała w Strzyżowie

5 000 000

6/ZI/U/2023

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy – Bez barier

2017-2018

Mplus Medyk Sp. z o.o. sp. k.

4 940 000

7/ZI/U/2023

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kombatantów w Strzyżowie
na potrzeby utworzenia miejsca rekreacji dla rodzin z dziećmi

2018-2020

Roman Fąfara

2 000 000

8/ZI/U/2023

Miejsce tymczasowego schronienia w formie ogrzewalni

2019-2021

Gmina Strzyżów/Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Strzyżowie

200 000

Lp.
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Powiązanie zaplanowanych zadań z celami i kierunkami rewitalizacji -projekty uzupełniające
LP.

1/ZI/U/2023

Tytuł projektu

Poprawa jakości gospodarki wodnej w
Gminie Strzyżów

CEL STRATEGICZNY

CELE OPERACYJNE

Cel strategiczny 3

Cel operacyjny 3.1.
Poprawić standard
techniczny i środowiskowy
obszarów zamieszkania

Cel strategiczny 2

Cel operacyjny 2.2.
Wspierać rozwój
mikroprzedsiębiorczości

KIERUNKI DZIAŁŃ
Kierunek działania 3.1.1.
Poprawić wyposażenie w niezbędną
infrastrukturę techniczną (w tym:
kanalizacja, sieć wodociągowa, źródła).
Kierunek działania 2.2.1.

2/ZI/U/2023

Dobudowa i wyposażenie w sprzęt sali
dydaktyczno-ekspozycyjnej z zapleczem socjalnym dla
25-30 osób

Rozwój grupy kapitałowej oparty na
innowacji technologicznej i produktowej

Cel strategiczny 2

4/ZI/U/2023

Dom Spokojnej Starości Rescante

Cel strategiczny 3

Cel operacyjny 3.2.
Podnieść standard usług
społecznych

Kierunek działania 2.1.3.Wspierać
zagospodarowanie obiektów pofabrycznych,
poprzemysłowych
oraz terenów pokolejowych, powyrobiskowych.
Kierunek działania
Kierunek działania 2.2.3. Wspierać współpracę
biznesu z samorządem i światem nauki
(sieci kooperacyjne, fora gospodarcze, klastry
przemysłowe i usługowe).
Kierunek działania 3.2.2.
Wspierać prywatne inicjatywy na rzecz
sytuowania w obszarze rewitalizacji usług
społecznych (w tym: opieka dla osób
starszych).

5/ZI/U/2023

Roboty renowacyjne i konserwatorskie
przy budynku Domu Parafialnego –

Cel strategiczny 3

Cel operacyjny 3.1.
Poprawić standard

Kierunek działania 3.2.1. Stworzyć lepsze
warunki edukacji i rekreacji poprzez remonty,

3/ZI/U/2023

Cel operacyjny 2.1.
Aktywnie zarządzać
przestrzenią gospodarczą na
obszarze rewitalizacji

Wspierać tradycyjne rzemiosła i usługi
kreatywne budujące krajobraz kulturowy
miasta.

Cel operacyjny 2.2.
Wspierać rozwój
mikroprzedsiębiorczości
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nadanie nowych funkcji kulturalnych,
społecznych i turystycznych jako Centrum
Integracji Międzykulturowej w Strzyżowie

6/ZI/U/2023

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy – Bez
barier

Cel strategiczny 3

techniczny i środowiskowy
obszarów zamieszkania

termomodernizację i doposażenie obiektów
usług społecznych

Cel operacyjny 3.2.
Podnieść standard usług
społecznych

Kierunek działania 3.2.2.
Wspierać prywatne inicjatywy na rzecz
sytuowania w obszarze rewitalizacji usług
społecznych (w tym: opieka dla osób
starszych).
Kierunek działania 3.3.1

7/ZI/U/2023

8/ZI/U/2023

Zagospodarowanie terenu przy ulicy
Kombatantów
w Strzyżowie na potrzeby utworzenia
miejsca rekreacji dla rodzin z dziećmi

Miejsce tymczasowego schronienia w
formie ogrzewalni

Cel operacyjny 3.3
Tworzyć lepsze przestrzenie
publiczne

Cel strategiczny 3

Tworzyć z udziałem mieszkańców wzorcowe
przestrzenie publiczne rekreacji na obszarach
zamieszknia
Kierunek działania 3.3.2
Zmodernizować obiekty rekreacyjno-sportowe
(w tym: stadion wielofunkcyjny, kryta
pływalnia, systemy uzdatniania wody).

Cel operacyjny 1.2.
Zmniejszyć skalę narażenia
na ubóstwo i wykluczenie
społeczne

Cel strategiczny 1

Cel operacyjny 2.1

Aktywnie zarządzać
przestrzenią gospodarczą
na obszarze rewitalizacji
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Kierunek działania 1.2.2
Wspierać zatrudnienie socjalne i inicjatywy
z zakresu ekonomii społecznej.
Kierunek działania 2.1.3
Wspierać zagospodarowanie obiektów
pofabrycznych, poprzemysłowych oraz terenów
pokolejowych i powyrobiskowych.
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6.2. Zestawienie zadań społecznych

Lp.

Nazwa zadania

Czas
realizacji

Wnioskodawca/ podmiot realizujący projekt

Szacunkowy
koszt zadania
[PLN]

1/ZS/2019

Młodzi w centrum – aktywność i rozwój szansą na
dobre życie

2019-2023

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”

865 000

2/ZS/2020

Placówka wsparcia dziennego – świetlica
środowiskowa w Strzyżowie

2018-2020

Gmina Strzyżów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Strzyżowie

300 000

3/ZS/2023

Kawiarnia społeczna – miejsce spotkań, działań
i rozwoju

2020-2023

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”

1 200 000

Moja firma – moja praca

2018-2019

4/ZS/2019

Wnioskodawca: Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie
Partner: Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze

4 242 574,25

5/ZS/2021

Poprawa walorów turystyczno-kulturalnych
Strzyżowa poprzez organizację imprez historyczno-kulturalnych przy tunelu schronowym

2019-2021

6/ZS/2021

Kulturalna rewitalizacja – projekt kulturalno-społeczny ożywienia obszarów zdegradowanych
Gminy Strzyżów

2018-2021

Potencjalni Partnerzy: MGOPS, Dom Kultury „Sokół”, Fundacja Rozwoju
„Dobre Życie”

370 000

7/ZS/2020

STOP Cukrzycy na Podkarpaciu – edukacja,
diagnostyka – wczesna prewencja chorób
cywilizacyjnych

2018-2020

Mplus Medyk Sp. z o.o. Sp. k.

200 000

Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka
we współpracy z organizacjami pozarządowymi

150 000

Wnioskodawca: Fundacja na rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej
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8/ZS/2023

Objęcie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Strzyżów
zajęciami dydaktycznymi z zakresu prac
wykonywanych niegdyś w gospodarstwie rolnym
i poznawania ginących zawodów wraz
z demonstracją

2017-2023

Gospodarstwo Agroturystyczne Agro-Zagroda

100 000

9/ZS/2023

Strzyżów biega i maszeruje

2018-2023

Towarzystwo na rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej im. prof. Franciszka
Chrapkiewicza-Chapeville’a w Strzyżowie

15 000

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzyżowie

15 000

Integracyjny plener malarski
10/ZS/2020

Piknik integracyjny

2018-2020

11/ZS/2020

Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

2017-2020

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzyżowie
Partner: Towarzystwo na rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej im. prof.
Franciszka Chrapkiewicza-Chapeville’a w Strzyżowie

13 000

Powiązanie zaplanowanych zadań z celami i kierunkami rewitalizacji -projekty społeczne
LP.

1/ZS/2019

Tytuł projektu

Młodzi w centrum – aktywność i rozwój
szansą na dobre życie

CEL STRATEGICZNY

Cel strategiczny 2
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CELE OPERACYJNE

KIERUNKI DZIAŁŃ

Cel operacyjny 2.3.
Budować kapitał ludzki
gotowy na wyzwania nowej
gospodarki

Kierunek działania 2.3.1. Wspierać rozwój
ośrodków kształcenia zawodowego,
współpracy z pracodawcami i inkubatorów
mikrobiznesów,
Kierunek działania 2.3.2. Tworzyć kompetencje
dla zatrudnienia wysokiej
jakości, w tym dla kobiet i osób 50+.
Kierunek działania 2.3.3. Rozwijać postawę
przedsiębiorczą wśród dzieci i młodzieży.
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2/ZS/2020

Świetlica wsparcia dziennego

Cel operacyjny 1.2
Zmniejszyć skalę narażenia
na ubóstwo i wykluczenie
społeczne

Cel strategiczny 1

Kawiarnia społeczna – miejsce spotkań,
działań i rozwoju

3/ZS/2023

Cel operacyjny 1.2
Zmniejszyć skalę narażenia
na ubóstwo i wykluczenie
społeczne

Cel strategiczny 1

Cel operacyjny 2.2
Wspierać rozwój
mikroprzedsiebiorczości
4/ZS/2019

Moja firma – moja praca

Cel strategiczny 2

Cel operacyjny 2.3
Budować kapitał ludzki
gotowy na wyzwania nowej
gospodarki
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Kierunek działania 1.2.1. Zwiększyć szanse
edukacyjne młodych mieszkańców oraz
wspierać edukację ustawiczną i aktywność
seniorów.
Kierunek działania 1.2.2. Wspierać
zatrudnienie socjalne i inicjatywy z zakresu
ekonomii społecznej.
Kierunek działania 1.2 3. Budować włączenie
społeczne dzięki uczestnictwu w kulturze
i aktywnościom sportowym.
Kierunek działania 1.2.4. Poprawić sytuację
osób niepełnosprawnych.
Kierunek działania 1.2.1. Zwiększyć szanse
edukacyjne młodych mieszkańców oraz
wspierać edukację ustawiczną i aktywność
seniorów.
Kierunek działania 1.2.2. Wspierać
zatrudnienie socjalne i inicjatywy z zakresu
ekonomii społecznej.
Kierunek działania 1.2 3. Budować włączenie
społeczne dzięki uczestnictwu w kulturze
i aktywnościom sportowym.
Kierunek działania 1.2.4. Poprawić sytuację
osób niepełnosprawnych.

Kierunek działania 2.2.3

Wspierać współpracę biznesu z samorządem i
światem nauki (sieci kooperacyjne, fora
gospodarcze, klastry przemysłowe
i usługowe).
Kierunek działania 2.3.2

Tworzyć kompetencje dla zatrudnienia
wysokiej jakości, w tym dla kobiet i osób
50+.
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5/ZS/2021

Poprawa walorów turystycznokulturalnych Strzyżowa poprzez
organizację imprez historycznokulturalnych przy tunelu schronowym

Cel operacyjny 4.2.
Kulturę i sztukę uczynić
motorem rewitalizacji
centrum Strzyżowa

Cel strategiczny 4

Kierunek działania 4.2.1.
Włączyć w rewitalizację instytucje kultury np.
szkoły artystyczne i twórców oraz wprowadzić
zachęty do wzbogacenia krajobrazu przez
sztukę.
Kierunek działania 4.2.2.
Prowadzić kampanie edukacyjne na temat
tożsamości lokalnej i dziedzictwa kulturowego
we współpracy ze szkołami oraz NGO.
Kierunek działania 4.2.3. Tworzyć przesłanki
do odczuwania dumy z centrum Strzyżowa
poprzez prowadzenie projektów budujących
prestiż obszaru.
Kierunek działania 4.2.4. Budować wizerunek
centrum jako przestrzeni atrakcyjnej, żywej i
ciekawej poprzez kreowanie lokalnych
produktów kulturowych.
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6/ZS/2021

Kulturalna rewitalizacja – projekt
kulturalno-społeczny ożywienia obszarów
zdegradowanych Gminy Strzyżów

7/ZS/2020

STOP Cukrzycy na Podkarpaciu –
edukacja, diagnostyka – wczesna
prewencja chorób cywilizacyjnych

8/ZS/2023

Objęcie dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Strzyżów zajęciami dydaktycznymi z
zakresu prac wykonywanych niegdyś w
gospodarstwie rolnym i poznawania
ginących zawodów wraz
z demonstracją

9/ZS/2023

Strzyżów biega i maszeruje

Cel operacyjny 4.2.
Kulturę i sztukę uczynić
motorem rewitalizacji
centrum Strzyżowa

Cel strategiczny 4

Cel operacyjny 3.2.
Podnieść standard usług
społecznych

Cel strategiczny 3

Cel operacyjny 2.2.
Wspierać rozwój
mikroprzedsiębiorczości

Cel strategiczny 2

Cel operacyjny 3.3.
Tworzyć lepsze przestrzenie
publiczne

Cel strategiczny 3

Cel operacyjny 1.2
Zmniejszyć skalę narażenia
na ubóstwo i wykluczenie
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Kierunek działania 4.2.1. Włączyć w
rewitalizację instytucje kultury np. szkoły
artystyczne i twórców oraz wprowadzić zachęty
do wzbogacenia krajobrazu przez sztukę.
Kierunek działania 4.2.2. Prowadzić kampanie
edukacyjne na temat tożsamości lokalnej i
dziedzictwa kulturowego we współpracy ze
szkołami oraz NGO.
Kierunek działania 4.2.3. Tworzyć przesłanki
do odczuwania dumy z centrum Strzyżowa
poprzez prowadzenie projektów budujących
prestiż obszaru.
Kierunek działania 4.2.4. Budować wizerunek
centrum jako przestrzeni atrakcyjnej, żywej i
ciekawej poprzez kreowanie lokalnych
produktów kulturowych.
Kierunek działania 3.2.2.
Wspierać prywatne inicjatywy na rzecz
sytuowania w obszarze rewitalizacji usług
społecznych (w tym: opieka dla osób
starszych).
Kierunek działania 2.2.1.
Wspierać tradycyjne rzemiosła i usługi
kreatywne budujące krajobraz kulturowy
miasta.
Kierunek działania 3.3.1.
Tworzyć z udziałem mieszkańców wzorcowe
przestrzenie publiczne
rekreacji na obszarach zamieszkania.
Kierunek działania 1.2 3. Budować włączenie
społeczne dzięki uczestnictwu w kulturze
i aktywnościom sportowym.
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społeczne

10/ZS/2020

11/ZS/2020

Integracyjny plener malarski
Piknik integracyjny

Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

Cel strategiczny 3

Cel operacyjny 3.3.
Tworzyć lepsze przestrzenie
publiczne
Cel operacyjny 1.2
Zmniejszyć skalę narażenia
na ubóstwo i wykluczenie
społeczne

Cel strategiczny 1

Cel operacyjny 1.2
Zmniejszyć skalę narażenia
na ubóstwo i wykluczenie
społeczne

Lokalizacja projektów na obszarach rewitalizowanych:
A. PROJEKTY KLUCZOWE
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Kierunek działania 3.3.1.
Tworzyć z udziałem mieszkańców wzorcowe
przestrzenie publiczne
rekreacji na obszarach zamieszkania.
Kierunek działania 1.2 3. Budować włączenie
społeczne dzięki uczestnictwu w kulturze
i aktywnościom sportowym.
Kierunek działania 1.2.4. Poprawić sytuację
osób niepełnosprawnych.
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B. PROJEKTY UZUPEŁNIAJĄCE

[93]

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017-2023 (LPR)

6.3. Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych
Dla realizacji kierunków działań służących eliminacji lub ograniczeniu zdiagnozowanych wcześniej negatywnych
zjawisk, ściśle odpowiadających przyjętym celom rewitalizacji, o których mowa w rozdziale 5, niniejszy Program
charakteryzuje poniższe typy pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Celem realizacji przedsięwzięć wyszczególnionych w ramach poniższych typów jest niwelowanie i rozwiązywanie
problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych i przestrzennych realizowanych przez różnych
interesariuszy. Skala oraz zakres działań mogą być bardzo różne w zależności od specyfiki danego
przedsięwzięcia. Zakłada się, że znacząca liczba przedsięwzięć będzie dotyczyć lokalnych inicjatyw oddziałujących
na sytuacje kryzysowe, m.in. niską aktywność społeczną, ubóstwo, niski poziom edukacji, niski stan techniczny
obiektów etc. Należy mieć na uwadze, że na chwilę obecną trudno jest zidentyfikować jednoznacznie wszystkie
potrzeby mieszkańców. Mogą się one bowiem zmieniać na przestrzeni funkcjonowania Programu.
Aby Lokalny Program Rewitalizacji był elastyczny i mógł reagować na zmieniające się potrzeby mieszkańców,
poniżej zaprezentowano zakres tematyczny projektów, które będą mogły być podejmowane w jego ramach:



wyrównywanie szans społecznych i zawodowych osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem
społecznym (w tym działania z zakresu aktywnej integracji społecznej);



działania włączające osoby narażone na utrwalone wykluczenie społeczne, w szczególności programy
resocjalizacyjne i terapeutyczno-resocjalizacyjne, działania profilaktyczne, diagnostyczne, leczniczo-rehabilitacyjne i terapeutyczno-edukacyjne;



integracja i aktywizacja mieszkańców oraz zwiększenie ich udziału w życiu publicznym;



rozwijanie usług opiekuńczych oraz interwencja kryzysowa;



rozwijanie kształcenia ogólnego z zakresu wychowania przedszkolnego, w szkołach prowadzących
kształcenie ogólne, z zakresu wspierania uczniów uzdolnionych;



rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności mieszkańców;



rozwijania infrastruktury edukacyjnej;



mikro-inicjatywy samopomocowe, współdziałanie sąsiedzkie, projekty wymiany usług i współużytkowania
dóbr, budowanie trwałej sieci wzajemnego wsparcia;



promowanie przedsiębiorczości, podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym
podejmowanie działań sprzyjających tworzeniu nowych firm i rozwoju kompetencji przedsiębiorczości
mieszkańców;



wsparcie przedsiębiorczości społecznej;



poprawa stanu zagospodarowania oraz jakości przestrzeni publicznych i półpublicznych;



rozwój nowych przestrzeni publicznych służących zaspokajaniu różnych potrzeb społecznych;



kształtowanie z udziałem mieszkańców przestrzeni publicznych, takich jak: place, skwery, trakty piesze,
parki, zielone enklawy, kameralne miejsca wypoczynku i spotkań;



poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;



zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego;



ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego i ich udostępnianie na cele społeczne i gospodarcze;



ochrona środowiska przyrodniczego;



poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej oraz zasobów mieszkaniowych;
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6.4. Planowane efekty rewitalizacji
Realizacja planowanych projektów rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Strzyżów w efekcie przyczyni się do
wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, nadania mu nowej jakości funkcjonalnej i poprawy
warunków życia mieszkańców, a co za tym idzie dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne przyczynią się do:



poprawy istniejącego stanu zagospodarowania oraz jakości (w tym estetyki) przestrzeni publicznej,



wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie organizacji i upowszechniania oferty edukacyjnej
i kulturalnej,



poprawy dostępności i jakości oferty usług społecznych (w tym edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjno-wypoczynkowych, ochrony zdrowia i pomocy społecznej),



poprawy istniejącego stanu technicznego budynków użyteczności publicznej,



ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego (w tym zwłaszcza jakości powietrza atmosferycznego),



zwiększenia dostępności i jakości gminnych przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowych,



wykreowania przyjaznych miejsc spędzania czasu wolnego dla mieszkańców (w tym osób starszych),



szerszej aktywizacji mieszkańców (w tym również aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych
procesami wykluczenia i marginalizacji społecznej) w różnych dziedzinach życia społecznego.

6.5. Plan finansowy
Plan finansowy Lokalnego Programu Rewitalizacji obejmuje zadania przewidziane do realizacji w latach
2017-2023. Został opracowany na podstawie kosztów poszczególnych projektów, zgłoszonych
i zakwalifikowanych do Programu.
Określając poziom wsparcia oraz rodzaj kosztów kwalifikowanych kierowano się zapisami Szczegółowego Opisu
Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz
Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020.
Podstawowe źródła pozabudżetowe wykorzystywane do realizacji zadań w LPR obejmują:
 środki Unii Europejskiej,
 inne środki publiczne,
 środki prywatne.

Plan finansowy, źródła finansowania i poziom zapotrzebowania na środki UE przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 24. Zadania inwestycyjne

LP.

Tytuł projektu

Okres
realizacji
[plan]

Szacunkowe
nakłady
[PLN]

Źródła finansowania projektów
[planowane]
Dotacja
EFER [RPO WP]

Środki własne

Inne źródła

1/ZI/2020

Budowa, przebudowa Centrum Kultury i Sztuki
w Strzyżowie

2018-2020

12 000 000

8000000

1 156 097,56

2 243 902,44
[VAT]

2/ZI/2020

Rozbudowa kompleksu basenowego –
ozonowany basen dla dzieci. Zmiana systemu
uzdatniania wody krytej pływalni w Strzyżowie

2018-2020

485 000

460000

25000

0

3/ZI/2022

Rewitalizacja dworca kolejowego w Strzyżowie
jako przykład architektury użytkowej z
przełomu XIX i XX wieku wraz z terenami
rekreacyjnymi nad Wisłokiem

2018-2022

4 000 000

3800000

0

200 000
[Kredyt]

Spotkajmy się u studni

2018

130 000

123500

0

6500
[Wojewódzki Konserwator
Zabytków,
Urząd Marszałkowski]

Adaptacja tunelu schronowego z czasów II
wojny światowej do celów edukacyjnokulturalnych

2018-2020

590 000

501500

0

88500
[Kredyt]

Odnowa zabytków Strzyżowa – roboty
restauratorskie i konserwatorskie w obrębie
zespołu dworsko-parkowego tzw. dworu
Dydyńskich przy ul. Modrzewiowej 1a w
Strzyżowie wraz z przebudową sieci
wodociągowej

2018-2020

660 000

627000

33000

0

13 512 000,00

1 214 097,56

2 538 902,44

4/ZI/2018

5/ZI/2020

6/ZI/2020

Suma

17 865 000
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ZADANIA UZUPEŁNIAJĄCE

Źródła finansowania [planowane]

Okres realizacji
[plan]

Szacunkowe
nakłady [PLN]

Dotacja
EFRR
[RPO WP]

Środki własne

Poprawa jakości gospodarki wodnej w Gminie
Strzyżów

2018-2023

2 600 000

2 000 000

400 000

Dobudowa i wyposażenie w sprzęt sali dydaktyczno-ekspozycyjnej z zapleczem socjalnym dla 25-30 osób

2017-2023

100 000

-

5 000

LP.

Tytuł projektu

1/ZI/U/2023
2/ZI/U/2023

3/ZI/U/2023

Rozwój grupy kapitałowej oparty na innowacji
technologicznej i produktowej

2017-2020

20 000 000

13 000 000

2 000 000

4/ZI/U/2023

Dom Spokojnej Starości Rescante

2019

10 000 000

5 000 000

2 000 000

5/ZI/U/2023

Roboty renowacyjne i konserwatorskie przy budynku
Domu Parafialnego – nadanie nowych funkcji
kulturalnych, społecznych i turystycznych jako
Centrum Integracji Międzykulturowej w Strzyżowie

2018-2020

5 000 000

4 750 000

250 000

6/ZI/U/2023

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy – Bez barier

2017-2018

4 940 000

0

2 000 000

7/ZI/U/2023

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kombatantów
w Strzyżowie na potrzeby utworzenia miejsca
rekreacji dla rodzin z dziećmi

2018-2020

2 000 000

1 900 000

100 000

8/ZI/U/2023

Miejsce tymczasowego schronienia w formie
ogrzewalni

2019-2021

200 000

190 000

10 000

Suma

44 840 000

26 840 000

6 765 000

Inne

200 000
[kredyt]
95 000
2 000 000
[inwestor finansowy]
3 000 000
[kredyt]
3 000 000
[kredyt]
-
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ZADANIA SPOŁECZNE

LP.

Tytuł projektu

Okres realizacji
[plan]

Szacunkowe
nakłady [PLN]

Źródła finansowania [planowane]
Dotacja
EFS
[RPO WP]

Środki
własne

1/ZS/2019

Młodzi w centrum – aktywność i
rozwój szansą na dobre życie

2019-2023

865 000

700 000

0

2/ZS/2020

Świetlica wsparcia dziennego

2018-2020

300 000

270 000

30 000

Kawiarnia społeczna – miejsce
spotkań, działań i rozwoju
3/ZS/2023

4/ZS/2019

Moja firma – moja praca

5/ZS/2021

Poprawa walorów turystycznokulturalnych Strzyżowa poprzez
organizację imprez historycznokulturalnych przy tunelu schronowym

2020-2023

1 200 000

2018-2019

4 242 574,25

980 000

4 117 945,25

Inne
165 000
Dotacja uzyskana z
następujących źródeł: Gmina
Strzyżów, sponsorzy, FIO,
Równać szanse, Urząd
Marszałkowski.
220 000
Dotacja uzyskana
z następujących źródeł: Gmina
Strzyżów, sponsorzy,
crowdfunding, FIO, ASOS, Urząd
Marszałkowski
124 629,00
150 000

2019-2021

Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego,
sponsorzy, FIO

150 000

55 500

6/ZS/2021

Kulturalna rewitalizacja – projekt
kulturalno-społeczny ożywienia
obszarów zdegradowanych Gminy
Strzyżów

2018-2021

370 000
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314 500

Dotacja uzyskana
z następujących źródeł: Gmina
Strzyżów, sponsorzy, Programy
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, FIO, Rządowy
Program na rzecz Aktywności
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Społecznej Osób Starszych.
7/ZS/2020

STOP Cukrzycy na Podkarpaciu –
edukacja, diagnostyka – wczesna
prewencja chorób cywilizacyjnych

2018-2020

200 000

8/ZS/2023

Objęcie dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Strzyżów zajęciami
dydaktycznymi z zakresu prac
wykonywanych niegdyś w
gospodarstwie rolnym i poznawania
ginących zawodów wraz
z demonstracją

2017-2023

100 000

9/ZS/2023

Strzyżów biega i maszeruje

2018-2023

15 000

Integracyjny plener malarski

2018-2020

15 000

2017-2020

13 000

10/ZS/2020

11/ZS/2020

Piknik integracyjny
Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

SUMA

7 470 574,25
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150 000

12 000

50 000

10 000

90 000

1000

2000 [sponsorzy]
15000
[sponsorzy]

6 544 445,25

2000

11 000,00 – Zarząd
Województwa Podkarpackiego

93 000

653 129
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6.5.1. Źródła finansowania
Prowadzenie oraz realizacja zadań ujętych w LPR wymaga doboru odpowiednich źródeł finansowania, które będą
odpowiadać zaplanowanym rezultatom i samym celom inwestycji.
Najważniejszym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych w okresie programowania 2014-2020 są
środki europejskie, wydatkowane przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Podkarpackiego.
Równocześnie komplementarnymi względem nich źródłami finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych są
środki jednostki samorządu terytorialnego (Gminy Strzyżów) oraz prywatne źródła finansowe (np. środki
prywatne). Poniżej zamieszczono szczegółowy opis potencjalnych źródeł finansowania projektów przewidzianych
do realizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Strzyżów do roku 2023.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO)
Podstawowym źródłem finansowania projektów (zarówno infrastrukturalnych, jak i społecznych) przewidzianych
do realizacji w LPR 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 (ze środków EFRR) i finansowanych
z EFS działań: 7.5. Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP 7.6. Programy profilaktyczne i zdrowotne
w regionie, 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 8.3.
Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, 8.4. Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny
i pieczy zastępczej.
Głównym celem tych działań jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych. W ich
ramach wspierane będą projekty ukierunkowane na ograniczenie istotnych problemów społecznych
zidentyfikowanych w Lokalnych (Gminnych) Programach Rewitalizacji.
W szczególności o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsięwzięcia, których zakres rzeczowy obejmuje:


przebudowę, rozbudowę, nadbudowę lub remont w celu przywrócenia bądź nadania nowych funkcji
(społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych) budynkom użyteczności
publicznej i zdegradowanym (tj. poprzemysłowym, powojskowym, popegeerowskim, pokolejowym) wraz
z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, funkcjonalnie związanego z tymi budynkami, a także
nadanie nowych funkcji obszarom przestrzeni publicznej,



roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków oraz
położonych w strefie ochrony konserwatorskiej, wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie
związanego z tymi budynkami.

W ramach działania 6.3 o dofinansowanie, w szczególności mogą ubiegać się przedsięwzięcia, których
zakres rzeczowy obejmuje:


przebudowę, rozbudowę, nadbudowę lub remont w celu przywrócenia bądź nadania nowych funkcji
(społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych) budynkom użyteczności
publicznej i zdegradowanym (tj. poprzemysłowym, powojskowym, popegeerowskim, pokolejowym) wraz
z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, funkcjonalnie związanego z tymi budynkami, a także
nadanie nowych funkcji obszarom przestrzeni publicznej,
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roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków oraz
położonych w strefie ochrony konserwatorskiej, wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie
związanego z tymi budynkami.

Dodatkowo do wskazanych działań komplementarne mogą być działania podjęte w ramach Europejskiego
Funduszu Spójności, w tym:

Działanie 7.5- Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP
Typy projektów :


Dofinansowanie usług rozwojowych, w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników, wynikających z
diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa..

Działanie 7.6. Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie
Typy projektów:


Szkolenia przekwalifikowujące pracowników długotrwale pracujących w warunkach szkodliwych,
przygotowujące do kontynuowania pracy na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia –
projekty realizowane we współpracy z pracodawcami.



2. Wdrażanie programów zdrowotnych służących wspieraniu aktywności zawodowej, dotyczące w
szczególności profilaktyki (pierwotnej i wtórnej) chorób układu krążenia układu ruchu, chorób
onkologicznych zwłaszcza w zakresie m.in. nowotworów jelita grubego, piersi, szyjki macicy.

Działanie 8.1- Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym oraz działanie

Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy realizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji,
obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym,
zawodowym, zawierające instrumenty odpowiadające na indywidualne potrzeby


Włączanie osób z niepełnosprawnościami w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane w
warsztatach terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć związanych z uczestnictwem w WTZ oraz
działań na rzecz aktywnej integracji dotychczas nie oferowanych przez WTZ

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych


Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy poprzez wykorzystanie dziennych opiekunów,
asystentów osób niesamodzielnych, wolontariatu opiekuńczego, pomocy sąsiedzkiej i innych form
samopomocowych,

Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej


Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla
gminnego, pomoc w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego poprzez tworzenie
nowych placówek wsparcia dziennego jak również wspieranie istniejących placówek,



Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla
powiatowego,



Wspieranie pieczy zastępczej,
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Wsparcie procesu de instytucjonalizacji pieczy zastępczej

Środki prywatne (ŚP)
Środki prywatne osób fizycznych w różnym stopniu oraz czasie będą angażowane na obszarze wsparcia. Zależne
to będzie od możliwości samych inwestorów jak i uwarunkowań zewnętrznych, np. preferencji w określonych
instrumentach finansowych i programach społeczno-gospodarczych na poziomie lokalnym i krajowym.
Środki prywatne będą zaangażowane w realizacje projektów pn.
1. Rozwój grupy kapitałowej oparty na innowacji technologicznej i produktowej;
2. Dom Spokojnej Starości Rescante;
3. Roboty renowacyjne i konserwatorskie przy budynku Domu Parafialnego – nadanie nowych funkcji
kulturalnych, społecznych i turystycznych jako Centrum Integracji 4.Międzykulturowej w Strzyżowie;
4. Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy – Bez barier;
5. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kombatantów w Strzyżowie
rekreacji dla rodzin z dziećmi.
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Tabela 25.Źródła finansowania -projekty inwestycyjne- projekty kluczowe

Lp.
1/ZI/2020

Nazwa zadania

Wnioskodawca/podmiot
realizujący projekt

Budowa, przebudowa Centrum Kultury i Sztuki
w Strzyżowie

Gmina Strzyżów

Planowane źródło dofinansowania
RPO WP - Działanie 6.3

2/ZI/2020

Rozbudowa kompleksu basenowego – ozonowany Gmina Strzyżów/ Centrum
Sportu, Turystyki i
RPO WP - Działanie 6.3
basen dla dzieci. Zmiana systemu uzdatniania
wody krytej pływalni w Strzyżowie
Rekreacji w Strzyżowie

3/ZI/2022

Rewitalizacja dworca kolejowego w Strzyżowie
jako przykład architektury użytkowej z przełomu
XIX i XX wieku wraz z terenami rekreacyjnymi nad
Wisłokiem

Gmina Strzyżów

RPO WP - Działanie 6.3

4/ZI/2018

Spotkajmy się u studni

Gmina Strzyżów

RPO WP - Działanie 6.3

5/ZI/2020

Adaptacja tunelu schronowego z czasów II wojny
światowej
do celów edukacyjno-kulturalnych

Gmina Strzyżów

RPO WP - Działanie 6.3

6/ZI/2020

Odnowa zabytków Strzyżowa – roboty
restauratorskie i konserwatorskie w obrębie
zespołu dworsko-parkowego tzw. dworu
Dydyńskich przy ul. Modrzewiowej 1a
w Strzyżowie wraz z przebudową sieci
wodociągowej

Gmina Strzyżów

RPO WP - Działanie 6.3
RPO WP - Działanie 6.2.2
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Tabela 26.Źródła finansowania -projekty inwestycyjne- projekty uzupełniające
Nazwa zadania

Wnioskodawca/ podmiot realizujący
projekt

1/ZI/U/2023

Poprawa jakości gospodarki wodnej w Gminie Strzyżów

Gmina Strzyżów

2/ZI/U/2023

Dobudowa i wyposażenie w sprzęt sali dydaktycznoekspozycyjnej
z zapleczem socjalnym dla 25-30 osób

Gospodarstwo Agroturystyczne
Agro-Zagroda

3/ZI/U/2023

Rozwój grupy kapitałowej oparty na innowacji
technologicznej
i produktowej

4/ZI/U/2023

Dom Spokojnej Starości Rescante

Lp.

5/ZI/U/2023

Planowane źródło dofinansowania
RPO WP - Działanie 4.3.2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich;
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania

Marcin Bosek działający w imieniu: Modern 1.3.1 POPW
Forms, E-Triton s.c., Network Sp. z o.o., 1.2 POPW
1.4 POPW
Triton Nieruchomości Sp. z o.o.

2.3.2 POIR
1.1.1 POIR

Grupowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska
RPO WP - Działanie 6.2.2
BAN-MED Marek Banaś Sp. k.

Roboty renowacyjne i konserwatorskie przy budynku Domu
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej
Parafialnego – nadanie nowych funkcji kulturalnych,
RPO WP - Działanie 6.3
Marii Panny i Bożego Ciała w Strzyżowie
społecznych i turystycznych
jako Centrum Integracji Międzykulturowej w Strzyżowie

6/ZI/U/2023

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy – Bez barier

Mplus Medyk Sp. z o.o. sp. k.

7/ZI/U/2023

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kombatantów w
Strzyżowie
na potrzeby utworzenia miejsca rekreacji dla rodzin z
dziećmi

Roman Fąfara

8/ZI/U/2023

Miejsce tymczasowego schronienia w formie ogrzewalni

RPO WP – Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony
zdrowia i pomocy społecznej
RPO WP – Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do
usług społecznych i zdrowotnych
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich;
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania

Gmina Strzyżów/Miejsko-Gminny Ośrodek RPO WP - Działanie 6.3
Pomocy Społecznej w Strzyżowie
RPO WP - Działanie 6.2.2
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Tabela 27.Źródła finansowania -projekty społeczne

Lp.

Nazwa zadania

1/ZS/2019

Młodzi w centrum – aktywność i rozwój szansą na dobre
życie

2/ZS/2020

Placówka wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa
w Strzyżowie

3/ZS/2023

4/ZS/2019

5/ZS/2021

6/ZS/2021

Kawiarnia społeczna – miejsce spotkań, działań
i rozwoju

Moja firma – moja praca

Poprawa walorów turystyczno-kulturalnych Strzyżowa
poprzez organizację imprez historyczno-kulturalnych przy tunelu schronowym

Wnioskodawca/ podmiot realizujący
projekt

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”

Planowane źródło dofinansowania






Dotacja z Gminy Strzyżów,
Crowdfunding,
FIO,
ASOS,
RPO WP – 8.4

Gmina Strzyżów/Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
RPO WP – Działanie 8.4
w Strzyżowie

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”






Dotacja z Gminy Strzyżów,
Crowdfunding,
FIO,
ASOS,

Wnioskodawca: Strzyżowskie Forum
Gospodarcze w Strzyżowie
RPO WP – Działanie 7.3
Partner:
Towarzystwo Altum, Programy SpołecznoGospodarcze
Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej
im. Zygmunta Leśniaka
we współpracy z organizacjami
pozarządowymi






Wnioskodawca:
Fundacja
na
rzecz
Rozwoju

Kulturalna rewitalizacja – projekt kulturalnoKultury
Ziemi
Strzyżowskiej

-społeczny ożywienia obszarów zdegradowanych Gminy
Strzyżów
Potencjalni Partnerzy: MGOPS, Dom Kultury 
„Sokół”, Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”
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Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
FIO,
sponsorzy
Dotacja Gmina Strzyżów
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
FIO,
Rządowy program na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych
sponsorzy
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7/ZS/2020

STOP Cukrzycy na Podkarpaciu – edukacja, diagnostyka
– wczesna prewencja chorób cywilizacyjnych


Mplus Medyk Sp. z o.o. Sp. k.



RPO WP – Działanie 7.6 Programy profilaktyczne w
regionie
Konkursy w ramach programów polityki zdrowotnej
ogłaszane przez Ministerstwo Zdrowia
POWER – Działanie 5.1 Programy profilaktyczne – jako
partner
ASOS – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

8/ZS/2023

Objęcie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Strzyżów
zajęciami dydaktycznymi z zakresu prac wykonywanych
niegdyś w gospodarstwie rolnym
i poznawania ginących zawodów wraz z demonstracją

Gospodarstwo Agroturystyczne AgroZagroda

9/ZS/2023

Strzyżów biega i maszeruje

Towarzystwo na rzecz Rehabilitacji
Zdrowotnej im. prof. Franciszka
Chrapkiewicza-Chapeville’a w Strzyżowie





Dotacja Gmina Strzyżów
Sponsorzy
Środki własne

Środowiskowy Dom Samopomocy w
Strzyżowie



Sponsorzy

Integracyjny plener malarski
10/ZS/2020

Piknik integracyjny

Środowiskowy Dom Samopomocy w
Strzyżowie

11/ZS/2020

Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich;
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania



Partner: Towarzystwo na rzecz Rehabilitacji

Zdrowotnej im. prof. Franciszka
Chrapkiewicza-Chapeville’a w Strzyżowie
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Zarząd Województwa Podkarpackiego _ROPS
Komisja Przeciwalkoholowa
Sponsorzy
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6.6. Analiza ryzyka wraz ze środkami zaradczymi
Przeprowadzona analiza dla obszarów zdegradowanych stanowi w pewnym sensie analizę ryzyka w kontekście
przyjętego w Lokalnym Programie Rewitalizacji (na poziomie celów rewitalizacji) zakresu niezbędnych interwencji
samorządu Gminy Strzyżów.
Wskazano tam czynniki, które występują (lub mogą potencjalnie wystąpić) niezależnie od aktywności samorządu
lokalnego, lecz stanowią jednocześnie konkretne uwarunkowania, w obrębie których samorząd będzie realizował
swoje założenia rewitalizacji.
Jako że Program realizowany będzie na przestrzeni wielu lat i w tym czasie zmianie ulegały będą lokalne
i zewnętrzne uwarunkowania, przewidziano ścieżki postępowania na wypadek wystąpienia potencjalnych
trudności dla realizacji LPR.
Na poziomie indywidualnych projektów do najpoważniejszego ryzyka należy:


nieosiągnięcie w ramach realizacji projektu zakładanych produktów – do barier, które składają się na to
ryzyko można zaliczyć np. niezrealizowanie robót w przewidzianym zakresie ze względu na problemy
techniczne, prawne czy społeczne. Z tego powodu prowadzony będzie monitoring wskaźników
osiągniętych w wyniku realizacji projektów. W razie konieczności ich aktualizacji Rada Miejska
w Strzyżowie będzie władna do podejmowania uchwał w sprawie zmian w Programie, tak aby LPR mógł
w dalszym ciągu spełniać swoje zadania operacyjne. Każdorazowo wybierany będzie taki wykonawca,
który swoim doświadczeniem i potencjałem technicznym gwarantować będzie terminową i zgodną
z zakresem rzeczowym implementację zaplanowanych działań;



nieosiągnięcie w ramach realizacji projektu zakładanych rezultatów – w razie zidentyfikowania takiego
problemu we wdrażaniu LPR dla pojedynczego projektu, po jego merytorycznym uzasadnieniu Rada
Miejska będzie mogła podjąć stosowną uchwałę w sprawie zmian w Programie dla konkretnego
projektu;



nieuzyskanie środków finansowych na realizację projektów – dla każdego projektu wskazano jego
potencjalne źródła finansowania, co minimalizuje ryzyko nieuzyskania dofinansowania zewnętrznego.
Głównym założeniem dla realizacji danego projektu jest uzyskanie współfinansowania (m.in. ze środków
UE, budżetu państwa). Brak dofinansowania może wpłynąć na przesunięcie w czasie kolejnych etapów
projektów do momentu zapewnienia wystarczających środków przez interesariuszy Programu
Rewitalizacji. Zostaną podjęte wszelkie środki, aby dokumentacja aplikacyjna została przygotowana
rzetelnie, a w trakcie realizacji projektu nie wystąpiły nieprawidłowości, które mogłyby skutkować
cofnięciem całości lub części przyznanych środków. Każdorazowo zostanie przeprowadzona staranna
ocena wystąpienia pomocy publicznej w projekcie;



w przypadku niepowodzenia w realizacji pojedynczych projektów, w tym takich, które stanowią
fundament dla kolejnych działań, Burmistrz powoła odpowiedni zespół zadaniowy złożony
z pracowników merytorycznych właściwych wydziałów UM i jednostek organizacyjnych, a w miarę
potrzeb również ekspertów zewnętrznych. Zespół ten wspólnie znajdzie najbardziej optymalne
rozwiązanie problemu, np. wdrożenie alternatywnego projektu, zaspokajającego daną potrzebę
społeczności lokalnej.

Na poziomie realizacji LPR jako całości można wyróżnić następujące potencjalne sytuacje problemowe:
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zmiana polityczna we władzach gmin – mogłaby ona skutkować odmienną wizją rewitalizacji. Wybrane
do realizacji projekty nie zostały jednak wytypowane w oparciu o sympatie polityczne, a o niezależne
badania ekspertów zewnętrznych i opinie mieszkańców. LPR może podlegać aktualizacji, polegającej na
opracowaniu i wpisaniu nowych projektów do katalogu zadań, jednakże czynniki polityczne nie będą
miały wpływu na wybór projektów. Będzie on każdorazowo opiniowany przez Radę Miejską po
szczegółowym przeanalizowaniu ich zasadności przez specjalistów z Zespołu ds. Rewitalizacji dla Gminy
Strzyżów18.



nie osiągnięcie porozumienia z interesariuszami LPR na etapie wdrażania Programu – brak akceptacji ze
strony zainteresowanych podmiotów mógłby przekreślić zasadność Programu, jednakże dla jego
akceptacji społecznej odbyły się otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami i badania ankietowe,
a w Programie uwzględniono zgłoszone postulaty i propozycje wysuniętych przez nich konkretnych
zadań. Zagwarantowano również możliwość zgłaszania uwag już w trakcie realizacji Programu, które
będą przedyskutowane wraz z osobami je zgłaszającymi w celu uzyskania porozumienia;



ryzyko opóźnień w związku z procedurami administracyjnymi – harmonogram realizacji poszczególnych
zadań i projektów w ramach LPR przewiduje możliwe wystąpienie opóźnień, dlatego wskazane w nim
terminy zostały określone z marginesem czasu potrzebnym do przeprowadzenia odpowiednich procedur
urzędowych.

KOMPLEKSOWOŚĆ I KOMPLEMENTARNOŚĆ LOKALNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI
Przedsięwzięcia interwencyjne (projekty) przewidziane do realizacji w ramach LPR są odpowiedzią na
zdiagnozowaną sytuację problemową i wpisują się w cztery cele strategiczne.
Rewitalizacja jako proces przemian służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów
zakłada optymalne wykorzystanie endogenicznych uwarunkowań oraz wzmacnianie lokalnych potencjałów. Jest
procesem długotrwałym, prowadzonym we współpracy z lokalną społecznością i na jej rzecz.
Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji z wykorzystaniem środków UE prowadzone są w sposób
zaplanowany, skoordynowany, komplementarny oraz zintegrowany wewnętrznie (poszczególne działania
pomiędzy sobą) i zewnętrznie (celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych). W związku
z różnorodnością zjawisk degradacji i podejść do ich przezwyciężenia podstawową wskazówką prowadzenia
działań rewitalizacji powinno być dążenie do programowania i prowadzenia działań jak najbardziej
dopasowanych do lokalnych uwarunkowań.
Dlatego wybór projektów przewidzianych do realizacji w ramach LPR jest nieprzypadkowy. Łączą one
konieczność podjęcia wszechstronnych działań o charakterze rewitalizacyjnym skoncentrowanych na osiągnięciu
wyznaczonych celów szczegółowych, a zatem zachowują wymogi wzajemnej komplementarności (przestrzennej,
problemowej, proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej oraz źródeł finansowania).

7.1. Komplementarość przestrzenna
Komplementarność przestrzenna – projekty przewidziane dla wyznaczonych w Gminie Strzyżów
obszarów zdegradowanych mają na celu oddziaływanie na cały dotknięty kryzysem obszar (a nie punktowo,
w pojedynczych miejscach), wzajemnie się dopełniają, co implikuje efekt synergii pomiędzy nimi.
Komplementarność przestrzennej interwencji poszczególnych projektów ujawnia się również w tym, że
18

Zarządzenie nr 627/16 Burmistrza Strzyżowa z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji dla Gminy
Strzyżów.
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planowane działania nie będą skutkować przesuwaniem problemów na inne obszary ani prowadzić do
niepożądanych efektów społecznych takich jak segregacja społeczna i wykluczenie.

7.2. Komplementarość problemowa



Komplementarność problemowa – projekty dopełniają się tematycznie, sprawiając, że program
rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar zdegradowany we wszystkich niezbędnych aspektach
(społecznym, ekonomicznym, przestrzennym, środowiskowym, kulturowym, technicznym). Jednocześnie
planowane projekty unikają fragmentacji działań, koncentrując uwagę na całościowym spojrzeniu na
przyczyny kryzysu danego obszaru, określają pożądany stan, do jakiego mają doprowadzić dany obszar
projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

7.3. Komplementarość proceduralno-instytucjonalna



Komplementarność

proceduralno-instytucjonalna

– realizacja poszczególnych projektów,
zarządzana przez operatora całego procesu rewitalizacji, pozwala na efektywne i harmonijne
współdziałanie wzajemne, uzupełnianie się i spójność procedur.

7.4. Komplementarość międzyokresowa



Komplementarność międzyokresowa – szczegółowy dobór projektów jest efektem krytycznej oceny
oraz sformułowania wniosków na temat dotychczasowego (w kontekście zaangażowania środków
wspólnotowych, szczególnie w ramach polityki spójności 2014-2020) sposobu wspierania procesów
zaangażowanych społecznie.

Gmina Strzyżów posiadała w poprzednim okresie programowania program rewitalizacji Lokalny Program
Rewitalizacji Miasta Strzyżowa 2008-2015, przyjęty Uchwałą Nr XIX/168/08 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia
29 maja 2008r. Działaniami rewitalizacyjnym objęto teren całego miasta Strzyżów realizując szereg działań
o charakterze społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym oraz środowiskowym.
Budowano chodniki, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, remontowano drogi, budowano place zabaw i boiska
sportowe, porządkowano przestrzeń, realizowano projekty społeczne.
Wybrane zrealizowane zadania infrastrukturalne:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

„Budowa regionalnego integracyjnego parku sportu i rekreacji w Strzyżowie” Nr umowy UDARPPK.05.03.00-18-016/09-00 z dnia 22 marca 2010 r.
„Budowa infrastruktury drogowej oraz systemów hybrydowych z wykorzystaniem energii odnawialnej
w Strzyżowie” Nr umowy UDA-RPPK.02.02.00-18-026/09-00 z dnia 10 listopada 2010 r.
„Poprawa funkcjonowania i estetyki przestrzennej rynku w Strzyżowie wraz z uzbrojeniem terenu
w infrastrukturę techniczną służącą pobudzeniu społeczno-gospodarczego miasta” Nr umowy UDARPPK.07.01.00-18-040/10-00 z dnia 24 października 2011 r.
„Budowa segregatorni odpadów w Strzyżowie” Nr umowy UDA-RPPK.04.01.00-18-011/09-00 z dnia 30
listopada 2010 r.
„Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie” Nr umowy
UDA.RPPK.05.02.00-18-063/09 z dnia 23.06.2009 r.
„Odtworzenie infrastruktury drogowej dotkniętej powodzią w 2010 roku w Gminie Strzyżów” Nr umowy
UDA-RPPK.07.03.00-18-013/11-00 z dnia 17 lipca 2012 r.
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7.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzyżów” Nr umowy UDARPPK.02.02.00-18-113/12-00 z dnia 17 lipca 2012 r.
8. „Budowa połączenia ulicy Sanockiej z ulicą Szopena będącą częścią małej obwodnicy Strzyżowa”
realizowanego w ramach wieloletniego programu pn.: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.
9. „Budowa małej obwodnicy Strzyżowa usprawniającej ruch w zabytkowej części miasta oraz
zabezpieczającej dojazd do stref rekreacyjnych i przemysłowych pomiędzy ul. Mostową i ul. 1-go Maja
długości ok. 1,7 km wraz z oświetleniem drogowym, odcinek km 0+008,93 do km 1,622,57 wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” zatwierdzonego do realizacji
w 2016 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
10. „Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Brzeżanka, Dobrzechów, Grodzisko, Glinik
Zaborowski, Tropie, Wysoka Strzyżowska na terenie gminy Strzyżów” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w dniu 15.12.2014 r.
11. „Światełko w tunelu” – Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem
Bezpieczniej” 2009 r.
12. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Strzyżów” POKL; Działanie 9.1 – 2012 r.
13. „Ty też możesz zostać orłem” POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie
9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty 01.12.2014-30.06.2015
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżów 2017-2023 jest kontynuacją, a zarazem dopełnieniem Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Strzyżowa na lata 2008-2015.
Zadania społeczne realizowane na terenie Gminy Strzyżów komplementarne do potrzeb i działań
rewitalizacyjnych:

Wnioskodawca

Okres
realizacji

Tytuł

Koszty
ogółem

Lp.

1

Gmina Strzyżów

2016-08-01
do: 201807-31

Strzyżowskie
Centrum
Integracji
Społecznej

1 141
933,84
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Źródło
finansowania
Fundusz i
działania
Nazwa
Programu
Operacyjnego:
RPO WP 20142020 Numer i
nazwa Osi
priorytetowej:
VIII Integracja
społeczna.
Numer i
nazwa
Działania: 8.1
Aktywna
integracja osób
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym projekty
konkursowe

Grupy docelowe wraz
z obszarem działania

Grupę docelową stanowi: 20 os
(12 K, 8M) o których mowa w art.
1 ust. 2 ustawy z dn. 13.06.2003
ro zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z
2011 r. Nr 43, poz.225 z późn.
zm), którzy podlegają wykluczeniu
społecznemu i ze wzgl. na swoją
syt. życiową nie są w stanie
własnym staraniem zaspokoić
swoich podst.potrzeb życiowych
i znajdują się w syt. powod.
ubóstwo oraz uniemożliwiającej
lub ograniczającej uczestn. w życiu
zawod., społ. i rodzinnym,
zamieszkałych
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
na terenie gminy Strzyżów.
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Gmina
Strzyżów/Miejsko
- Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

2016-07"Aktywni w
01 do:
działaniu"
2018-06-30

3

Gmina Strzyżów

od: 201702-01 do:
2018-06-30

EUREKA! Program
wsparcia szkół z
terenu Gminy
Strzyżów.

997
593,61

4

Gmina
Strzyżów/Miejsko- od: 2016Gminny Ośrodek 10-01 do:
Pomocy
2018-09-30
Społecznej

Reorganizacja
MiejskoGminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej w
Strzyżowie

330
193,25
brutto

2

1 449
995,56
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Grupę docelową stanowi: 60 osób
(42 Kobiety (K), 18 Mężczyzn (M))
zagrożonych
ubóstwem
lub
wykluczeniem
społecznym,
korzystających
ze
świadczeń
pomocy
społecznej
zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej
RPO WP 2014z dn. 12.03.04r., zamieszkałych
2020 na lata
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
2014-2020
na terenie gminy Strzyżów oraz ich
8.2 Aktywna
rodzin,
w
tym:
integracja
20 osób (14 K, 6 M) bezrobotnych,
osób
dla których ustalono III profil
zagrożonych
pomocy
zgodnie
z
ustawą
ubóstwem lub
o promocji
zatrudnienia
wykluczeniem
i instytucjach rynku pracy z dn.
społecznym
20.04.04r.
prowadzona
40
osób
(28
K,
12
M)
przez ośrodki
nieposiadających statusu osoby
pomocy
bezrobotnej
i
na
dzień
społecznej/
przystąpienia do projektu nie
powiatowe
mogących
go
nabyć.
centra
W grupie docelowej 4 osoby to
pomocy
osoby niepełnosprawne (3 K, 1 M)
rodzinie
o
znacznym
stopniu
niepełnosprawności
lub
z niepełnosprawnościami
sprzężonymi
lub
z niepełnosprawnością
intelektualną lub z zaburzeniami
psychicznymi.
Grupa docelowa projektu: Szkoła
RPO WP 2014Podstawowa i Gimnazjum w ZS im.
2020 na lata
Jana Pawła II w Godowej, SP i G
2014-2020; Oś
w ZS w Żyznowie, SP i G im. św.
priorytetowa: IX
S. Kostki w ZS w Grodzisku, SP
Jakość edukacji
w ZS w Żarnowej oraz ich
i kompetencji w
uczniowie i nauczyciele. Są to
regionie;
szkoły zlokalizowane na obszarze
Działanie: 9.2
części wiejskiej gminy miejsko–
Poprawa jakości
wiejskiej Strzyżów(leżącej po za
kształcenia
miastem)
ogólnego
województwa podkarpackiego.
Program
Operacyjny
Wiedza
Grupę docelową projektu stanowi
Edukacja
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Rozwój POWER; Społecznej w Strzyżowie, z
Ministerstwo
siedzibą przy ul. Słowackiego 8,
Pracy i Polityki
38-100 Strzyżów, NIP:
Społecznej; II.
8191412900; REGON: 690008487,
Efektywne
jednostka organizacyjna Gminy
polityki
Strzyżów. MGOPS w Strzyżowie
publiczne dla
realizuje zadania wynikające z
rynku pracy,
odpowiednich aktów prawnych.
gospodarki i
Rekrutacja ma charakter
edukacji
zamknięty, wparciem projek.
Działania: 2.5 zostanie objęty MGOPS w
Skuteczna
Strzyżowie i jego pracownicy.
pomoc
społeczna
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Strzyżowskie
Centrum
Integracji
Społecznej - II
edycja

5

Gmina Strzyżów

2018-08-01
do: 201906-30

6

Gmina Strzyżów/
Fundacja
Rozwoju „Dobre
Życie”/ Fundacja
im. Jana
Grudysza

01.04.2017- “Aktywni
31.12.2017 lokalnie”

1 102
713,62
netto

111
763,00
zł

Grupa docelowa (GD): 24os (17K,
7M) o których mowa w art. 1 ust.
Nazwa
2 ustawy z dn. 13.06.2003r o
Programu
zatrud. socj. (Dz.U. z 2011 r, Nr
Operacyjnego: 43, poz.225 z późn.zm),
Regionalny RPO którzy podlegają wyklucz. społ.
WP 2014-2020
i ze wzgl. na swoją syt. życiową
na lata
nie są w stanie własnym staraniem
2014-2020
zaspokoić swoich podst. potrzeb
Numer i
życiowych i znajdują się
nazwa Osi
w syt. powod. ubóstwo oraz
priorytetowej: uniemożliw. lub ograniczającej
VIII Integracja
uczestn. w życiu zawod., społ.
społeczna.
i rodzinnym, zamieszk. w
Numer i
rozumieniu KC na terenie Gm.
nazwa
Strzyżów.
Działania: 8.1 Problemy wymienione w Ustawie
Aktywna
dotykają os w różnym wieku,
integracja osób z różnym wykształc., statusem
zagrożonych
zawod., czy st. niepełnospr.,
ubóstwem lub
dlatego na tym etapie nie jest
wykluczeniem
możliwe doprecyzowanie GD pod
społecznym kątem ww. cech.Dodatkowe
projekty
wymagania dot. cech
konkursowe
demograficznych mogłyby
uniemożliwić skorzystanie ze
wsparcia potrzebującym go os.
Program
Fundusz
Inicjatyw
W projekcie “Aktywni lokalnie”
Obywatelskich – celem
jest
zwiększenie
Konkurs FIO
zaangażowania
192
obywateli
2017.
gmin
Strzyżów
i
Wiśniowa
Dofinansowanie w aktywne,
kreatywne
z Ministerstwa
i konstruktywne
uczestnictwo
Rodziny, Pracy i w życiu społecznym i publicznym,
Polityki
a
szczególnie
w
inicjatywy
Społecznej
podejmowane na rzecz rodzin.

7.5. Komplementarość źródeł finansowania



Komplementarność źródeł finansowania – planowane projekty rewitalizacyjne opierają się na
uzupełnianiu i łączeniu wsparcia ze środków EFRR, EFS z wykluczeniem ryzyka podwójnego
dofinansowania. Ponadto łączą prywatne i publiczne źródła finansowania, przy założeniu, że
stymulowanie endogenicznych zdolności inwestycyjnych ma kluczowe znaczenie dla dynamiki
pożądanych zmian na obszarach zdegradowanych.

Współfunkcjonowanie zaplanowanych projektów w ramach LPR, które są względem siebie komplementarne,
zakłada skonsolidowanie wysiłków różnych podmiotów na rzecz obszarów zdegradowanych, co jest ważnym
warunkiem sukcesu całego procesu.
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8. INSTRUMENTY WDRAŻANIA PROGRAMU
8.1. Organizacja procesu wdrażania
Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele i plany działań na kilka
lat, dlatego ważnym elementem decydującym o skuteczności realizacji jego założeń jest skuteczny
i zintegrowany system wdrażania.
Dla zagwarantowania, że przyjęte postanowienia będą konsekwentnie realizowane, zapewnione zostały warunki
organizacyjne i instytucjonalne do ich wdrażania i weryfikacji. Podmiotem zarządzającym dokumentem
„Lokalnym Programem Rewitalizacji” będzie Burmistrz oraz Zespół ds. Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 20172023. Zespół został powołany Zarządzeniem Burmistrza nr 627/16 z dnia 1 grudnia 2016 r. i stanowi forum
współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia
i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza.
System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzyżów będzie realizowany w oparciu o schemat
wdrażania pomocy Unii Europejskiej. Konkretne projekty będą implementowane zgodnie z zasadami
wydatkowania środków według źródeł ich pochodzenia, co w niektórych sytuacjach może oznaczać konieczność
sprostania wielu wymaganiom formalnym przez podmiot korzystający z różnych źródeł finansowania (dotyczy to
w szczególności odmiennych zasad wykorzystywania środków pochodzących ze źródeł krajowych oraz środków
pochodzących ze źródeł unijnych).
Główną rolę w przygotowaniu odpowiednich wniosków aplikacyjnych na realizację projektów odegrają podmioty
będące bezpośrednio ich beneficjentami. W przypadku przedsięwzięć, w których bezpośrednim beneficjentem
będzie Gmina, przygotowanie wniosków oraz odpowiedzialność za pełen nadzór nad realizacją zadań leżała
będzie w gestii pracowników Urzędu Miejskiego.
Zgodnie z przyjętą praktyką w przypadku projektów własnych, realizowanych przez Gminę i podległe jej
jednostki, pracownicy merytoryczni Urzędu odpowiedzialni będą za:


przygotowanie dokumentacji technicznej (nadzór nad pracami projektantów i innych zewnętrznych
ekspertów), studiów wykonalności zgodnych z wytycznymi oraz wszystkich innych załączników niezbędnych
do realizacji projektu,



nadzór techniczny i merytoryczny nad inżynierami projektów,



przygotowanie wniosków według obowiązujących wytycznych oraz złożenie ich w odpowiednim terminie
w instytucji finansującej,



współpracę z jednostkami podległymi realizującymi projekty finansowane z budżetu Gminy (pomoc tym
jednostkom w przygotowaniu dokumentacji),



współpracę z samorządem powiatowym i wojewódzkim,



współpracę z instytucjami finansującymi w zakresie wdrażania projektów,



przygotowanie odpowiedniej dokumentacji niezbędnej w razie przeprowadzenia kontroli realizacji projektów
przez instytucje uprawnione (m.in.: Urzędy Kontroli Skarbowej, uprawnione organy Komisji Europejskiej),



nadzór nad właściwym wdrażaniem programu rewitalizacji (monitoring),



przygotowanie i wykonanie przetargów,



zgodną z wymogami funduszy UE archiwizację dokumentacji,



opracowywanie zgodne z zapisami umów o finansowanie projektów okresowych, rocznych i końcowych
raportów monitoringowych z realizacji projektów,



zapewnienie odpowiedniej promocji projektów, zgodnej z wytycznymi.
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Pracownicy odpowiedzialni za finanse będą dodatkowo odpowiedzialni za opracowywanie harmonogramów
płatności, obsługę kont i właściwe opisywanie faktur, przygotowywanie wniosków o płatność (refundację
poniesionych wydatków) z różnych źródeł, dokonywanie płatności na rzecz wykonawców robót i innych
jednostek zaangażowanych w realizację projektów.
Urząd Miejski będzie mógł również w zakresie opracowywania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej i technicznej
korzystać z usług ekspertów zewnętrznych.

8.2. Zasady współpracy pomiędzy sektorem publicznym, społecznym
i gospodarczym
Wdrażanie projektów rewitalizacyjnych na wyznaczonych zdegradowanych obszarach nie ma szans powodzenia
bez udanej współpracy pomiędzy sektorem społecznym, gospodarczym i publicznym.
W związku z tym określenie zasad i sposobów współuczestnictwa wszystkich interesariuszy jest kluczowym
elementem osiągnięcia zgodności podejmowanych działań z potrzebami i oczekiwaniami społeczności lokalnej,
ograniczenia występowania konfliktów oraz kosztów ich rozwiązywania, a także jest podstawą tworzenia się
współczesnych form samoświadomości społecznej.
Współpraca międzysektorowa w realizacji zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzyżów odbywać
się będzie w kilku zintegrowanych wymiarach:
1. MERYTORYCZNYM – poprzez wspólne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów, realizowane
przede wszystkim na poziomie Zespołu ds. Rewitalizacji dla Gminy Strzyżów, tj. na zaproszenie przewodniczącej
przedstawiciele sektora gospodarczego i społecznego będą każdorazowo brali udział w jego cyklicznych
spotkaniach.
2. ORGANIZACYJNYM – polegającym na angażowaniu specyficznych i unikalnych zasobów oraz kompetencji
charakterystycznych dla danego sektora i wzajemnym ich uzupełnianiu podczas realizacji wspólnych projektów.
3. FINANSOWYM – opierającym się na współudziale finansowym wszystkich partnerów poprzez zapewnienie
wkładu własnego w realizację określonych przedsięwzięć i wykorzystanie koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego.
Partnerstwo trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego oprócz wspólnego celu, jakim jest
wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej, ma określone podstawowe zasady, stanowiące
fundament wspólnych działań:
1) respektowanie własnych potrzeb, możliwości i dążenie do osiągnięcia kompromisu,
2) przejrzystość podejmowanych działań,
3) otwarty dialog z mieszkańcami gminy.
Współpraca pomiędzy Partnerami Lokalnego Programu Rewitalizacji ma na celu:
 wykorzystanie potencjału organizacji oraz społeczności lokalnej poprzez skoordynowanie działań
w ramach kilku wspólnych i spójnych projektów akceptowanych i wspieranych przez wszystkich
uczestników;
 optymalne wykorzystanie kompetencji
pozarządowych oraz przedsiębiorców;

i

zasobów

będących

w dyspozycji

gminy,

organizacji

 wsparcie innowacyjności proponowanych rozwiązań, wyrażające się zastosowaniem nowych podejść do
rozwiązywania problemów.

[114]

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017-2023 (LPR)

8.3. Monitoring i oczekiwane wskaźniki osiągnięć
Kluczowe znaczenie dla prawidłowej i efektywnej realizacji założeń Programu Rewitalizacji ma system
monitoringu skuteczności działań oraz wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu dokumentu.
Aby móc zmierzyć efekt przyszłych działań rewitalizacyjnych realizowanych w gminie i trafnie reagować na
niepożądane tendencje, niezbędne jest wdrożenie profesjonalnego systemu monitoringu i ewaluacji opierającego
się na konkretnych wskaźnikach.
Za wdrożenie założeń Programu odpowiedzialny będzie Burmistrz, zaś do pomocy we właściwym wdrożeniu
projektów będzie dysponował aparatem wykonawczym, w postaci merytorycznych pracowników Urzędu
Miejskiego, jednostek organizacyjnych Gminy i jednostek zależnych, zgodnie z ich zakresem odpowiedzialności
oraz powołanym Zespołem ds. Rewitalizacji, którego głównym zadaniem jest bieżący monitoring realizacji

Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Bieżący monitoring polega na systematycznym zbieraniu oraz analizowaniu ilościowych i jakościowych informacji
na temat wdrażanych projektów i realizacji całego programu, mając na celu zapewnienie zgodności realizacji
projektów z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami Programu.
Monitorowanie obejmować będzie zarówno finansowe, jak i rzeczowe aspekty wdrażania dokumentu. Monitoring
finansowy dostarczy danych na temat szacunkowego kosztu oraz wykorzystanych źródeł finansowania, będących
podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków.

OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ w zakresie realizacji zadań na obszarach rewitalizacyjnych
Monitoring rzeczowy dostarcza danych obrazujących postęp we wdrażaniu zadań przewidzianych do realizacji
w Lokalnym Programie Rewitalizacji oraz umożliwiających ocenę ich wykonania w odniesieniu do ustalonych
celów. Dane wykorzystywane przy monitorowaniu powinny zostać skwantyfikowane i obrazować postęp we
wdrażaniu oraz rezultaty działań w podziale na trzy kategorie wskaźników:


wskaźniki produktu, które odnoszą się do rzeczowych efektów działalności i są liczone w jednostkach
materialnych;



wskaźniki rezultatu, odpowiadające bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z wdrożenia
Programu, które mogą mieć formę wskaźników materialnych lub finansowych;

Wskaźniki, z wyjątkiem oddziaływań, formułowane są już w trakcie opracowywania wniosków o finansowanie
poszczególnych projektów. Studia wykonalności projektów stanowią zatem podstawę do monitorowania efektów
rzeczowych przez odpowiednie podmioty.
Zgodnie obowiązującymi zasadami wdrażania programów finansowanych ze środków UE poziom wymaganej
kwantyfikacji celów zależy od rodzaju interwencji. W przypadku tych celów, które nie mogą być skwantyfikowane
ex-ante, wskaźniki będą musiały być dopracowane już we wczesnej fazie wdrażania.
Ze względu na stan przygotowania zadań, które wymagają doprecyzowania, wskaźniki określone niżej mają
wartość szacunkową i mogą ulec wahaniom. Część wskaźników (szczególnie rezultatu) zostanie osiągnięta
w długim okresie czasu, dlatego też zostaną one określone szczegółowo przy opracowaniu poszczególnych
projektów. Zrealizowane projekty inwestycyjne będą analizowane między innymi pod kątem osiągniętych n/w
wskaźników. Zgodnie z wymogami EFRR każdy projekt musi mieć zgodnie z zasadą trwałości określone wskaźniki
monitorowania, czyli wskaźniki produktu i rezultatu. Wskaźniki te służą do oceny każdego projektu w trzech
fazach:
•

I faza – realizacji,

•

II faza – zamknięcia inwestycji,

•

III faza – 2023 rok.
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Wskaźniki produktu – projekty inwestycyjne
ŹRÓDŁO
DANYCH

JEDN. MIARY

ROK 2017

STAN NA ROK 2023
– wskaźnik
docelowy

Obszar poddany rewitalizacji

Monitoring
własny

ha

0

523,12

Powierzchnia odnowionych
budynków [m2]

Monitoring
własny

M2

0

4,129

Zwiększenie osób i podmiotów
gospodarczych dodatkowych
korzystających z ulepszonego
zaopatrzenia w wodę w ilości

Monitoring
własny

Liczba podmiotów
gosp.

0

od 200-500
mieszkańców
i 10-20 podmiotów

WSKAŹNIK PRODUKTU

Liczba osób

Długość wybudowanej,
przebudowanej, rozbudowanej
sieci wodociągowej

Dokumentacja
powykonawcza

km

0

2,7

Liczba obiektów
przebudowanych
i zmodernizowanych dla
potrzeb społecznych

Dokumentacja
powykonawcza

Szt.

0

4

Liczba obiektów
modernizowanych ,
użyteczności publicznej
poprawiające ich estetykę
zewnętrzną

Dokumentacja
powykonawcza

Szt.

0

4

Wskaźniki produktu – projekty nieinwestycyjne
WSKAŹNIK
PRODUKTU

ŹRÓDŁO DANYCH

JEDN. MIARY

ROK 2017

STAN NA ROK 2023
– wskaźnik
docelowy

Liczba warsztatów
kawiarni społecznej

Monitoring własny

Szt.

0

69

Liczba
zorganizowanych zajęć
edukacyjnych

Monitoring własny

Szt.

0

6

Wskaźniki rezultatu – projekty inwestycyjne
WSKAŹNIK
REZULTATU
Liczba nowo
utworzonych miejsc

ŹRÓDŁO DANYCH

JEDN. MIARY

ROK 2017

STAN NA ROK 2023
– wskaźnik
docelowy

Monitoring własny

szt.

0

115
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pracy
Wskaźniki rezultatu – projekty nieinwestycyjne
WSKAŹNIK
REZULTATU

ŹRÓDŁO DANYCH

JEDN. MIARY

ROK 2017

STAN NA ROK 2023
– wskaźnik
docelowy

Liczba założonych firm

Monitoring własny

szt.

0

75

Liczba osób
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym, które
uzyskały kwalifikacje
po opuszczeniu
programu

Monitoring własny

osoba

0

230

Monitoring własny

osoba

0

400

Monitoring własny

osoba

0

30

Monitoring własny

osoba

0

80

Liczba uczestników
debaty i inicjatywy
z zakresu
przedsiębiorczości,
sportu, kultury.
Liczba wspartych
w programie miejsc
świadczenia usług
społecznych
istniejących po
zakończeniu projektu
Liczba osób
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym objętych
specjalistycznymi
usługami
opiekuńczymi
w programie

Źródło: Opracowanie własne.
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Oczekiwane wskaźniki realizacji w zakresie oddziaływania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzyżów
2017-2023 na obszar rewitalizacji.
Założenia LPR

CEL
STRATEGICZNY 1:
ODBUDOWAĆ
SPÓJNOŚĆ
SPOŁECZNĄ W
GMINIE STRZYŻÓW

CEL
STRATEGICZNY 2:
OŻYWIĆ
GOSPODARCZO
OBSZARY
REWITALIZACJI
CEL
STRATEGICZNY 3:
POPRAWIĆ JAKOŚĆ
ZAMIESZKANIA NA
OBSZARACH
REWITALIZACJI
CEL
STRATEGICZNY 4:
ZMIENIĆ DZIĘKI
REWITALIZACJI
WIZERUNEK
CENTRUM MIASTA
STRZYŻOWA

Nazwa wskaźnika

Źródło
danych

Wartość bazowa
2014 rok
P1

P2

P3

Wartość docelowa –
2023 rok

Liczba organizacji
pozarządowych
na 100 osób wg
miejsca
zamieszkania

UM w
Strzyżowie

0,26

0,27

0

Wzrost o co najmniej 1 %

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych
w rejestrze REGON
w przeliczeniu na
100 osób wg
faktycznego miejsca
zamieszkania

GUS

5,75

5,47

2,7

Wzrost o co najmniej 3 %

Liczba
stwierdzonych
przestępstw ogółem
w przeliczeniu na
100 osób wg
faktycznego miejsca
zamieszkania

Komenda
Policji

4,17

3,84

5,56

Spadek co najmniej o 4 %

[118]

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017-2023 (LPR)

8.3.1. Ewaluacja
Ewaluacja ma na celu poprawę jakości, skuteczności i spójności realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
w odniesieniu do konkretnych problemów obszaru rewitalizowanego z jednoczesnym uwzględnieniem celu
strategicznego podejmowanych działań.

Ocena wszystkich projektów i zadań rewitalizacyjnych zostanie dokonana przy współudziale wszystkich
interesariuszy rewitalizacji oraz w oparciu o opracowanie ewaluacji ex post, czyli na zakończenie obowiązywania
dokumentu i będzie brała pod uwagę następujących 5 kryteriów ewaluacyjnych:
1. SKUTECZNOŚĆ (ang. effectiveness) – kryterium pozwalające ocenić, w jakim stopniu osiągnięte zostały cele
dokumentu zdefiniowane na etapie planowania.
2. EFEKTYWNOŚĆ (ang. efficiency) – kryterium pozwalające ocenić poziom „ekonomiczności” zrealizowanych
projektów, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych efektów.
3. UŻYTECZNOŚĆ (ang. utility) – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie programu
odpowiada zdiagnozowanym potrzebom grupy docelowej.
4. TRAFNOŚĆ (ang. relevance) – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia cele programu odpowiadają
potrzebom i priorytetom wskazanym w odniesieniu do obszaru rewitalizowanego.
5. TRWAŁOŚĆ (ang. sustainability) – kryterium pozwalające ocenić, na ile można się spodziewać, że pozytywne
zmiany wywołane oddziaływaniem programu będą nadal widoczne po zakończeniu jego realizacji.

8.3.2. Aktualizacja
Zakłada się, że proces rewitalizacji, jako rozciągnięty w czasie, podlegał będzie wpływowi czynników
zewnętrznych, co wymusza konieczność założenia okresowej aktualizacji LPR oraz aktualizacji nadzwyczajnej
w razie zaistnienia takich okoliczności.
Aktualizacja, o ile zaistnieją ku niej odpowiednie przesłanki, dokonywana będzie co najmniej raz w roku wraz
z przedłożeniem Radzie Miejskiej sprawozdania z realizacji Programu.
Procedura okresowej aktualizacji LPR obejmuje następujące kroki:


zainteresowane podmioty, działające na obszarach wskazanych do rewitalizacji w ramach Programu lub
zainteresowane podjęciem takiej działalności w zakresie przyczyniającym się do realizacji celów
rewitalizacji, zgłaszają swoje propozycje w formie pisemnej do Burmistrza Strzyżowa,



Burmistrz po konsultacjach z właściwymi referatami Urzędu Miejskiego oraz po zapoznaniu się z opinią
Zespołu ds. wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dokonuje weryfikacji zgłoszonych propozycji
i wydaje opinię odnośnie włączenia lub odmowy włączenia zgłoszonego działania bądź innej
proponowanej zmiany do Lokalnego Programu Rewitalizacji,



odpowiedni referat Urzędu Miejskiego raz do roku przygotowuje dla Burmistrza propozycje zmian lub
aktualizacji Programu,



jeżeli planowane zmiany wymagają: włączenia do LPR nowych projektów, modyfikacji założonych celów
bądź też wyznaczonych kierunków działań warunkujących powodzenie rewitalizacji, Burmistrz podejmuje
decyzję o przystąpieniu do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.
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8.3.2.1. Aktualizacja – wzór wniosku zadanie inwestycyjne

Tabela 28. Wzór wniosku do LPR – zadanie inwestycyjne

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO
W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY STRZYŻÓW NA LATA 2017-2023

Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Strzyżowie (pokój nr 30)
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy
1.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul.,
nr lokalu)

1.2. Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

1.3. Dane osoby
upoważnionej do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

2. Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe
podmioty gospodarcze
podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy
o działalności leczniczej (typ beneficjenta działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków)
Inne
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B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
3. Tytuł projektu

3.1. Lokalizacja projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI, NA KTÓRYM
ZAPLANOWANO REALIZACJĘ
PROJEKTU

OBSZAR REWITALIZACJI:

3.2. Przewidywany termin
rozpoczęcia i zakończenia prac

Termin rozpoczęcia

ADRES:

Termin zakończenia

3.3. Stopień zaawansowania
prac (analizy, zezwolenia,
dok. techniczna)
4. Opis projektu (max. 4000 znaków)

Cel projektu:

Jakie cele rewitalizacyjne
spełnia projekt?

Jakie efekty rewitalizacyjne
spełnia projekt?
Najważniejsze zadania
rzeczowo-techniczne
do wykonania (zakres
projektu):

5. Typ projektu:
A. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastrukturalnych
z przeznaczeniem na cele
społeczne

B. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastruktury kultury

C. działania
prowadzące do
ożywienia
gospodarczego
rewitalizowanych
obszarów

D. zagospodarowanie
przestrzeni publicznej na cele
społeczne

E. modernizacje, renowacje
budynków użyteczności
publicznej poprawiające ich
estetykę zewnętrzną

F. modernizacje,
renowacje części
wspólnych
wielorodzinnych
budynków
mieszkalnych

G. INNE?

6. Wskaźniki realizacji celu projektu
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Powierzchnia odnowionych budynków
[m2]:



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:



Powierzchnia zagospodarowanego
obszaru [ha]:



Liczba założonych firm [szt.]:



Inne, jakie?

C. FINANSOWANIE PROJEKTU
7. Budżet projektu (w zł);

8. Oczekiwana wielkość wsparcia z EFRR (max. 95%)

9. Udział środków własnych

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)

8.3.2.2. Aktualizacja – wzór wniosku zadanie społeczne

Tabela 29. Wzór wniosku do LPR – zadanie społeczne

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU SPOŁECZNEGO
W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY STRZYŻÓW NA LATA 2017-2023

Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Strzyżowie (pokój nr 30)
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy
1.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul.,
nr lokalu)
1.3. Dane osoby
upoważnionej do kontaktu
2. Typ beneficjenta

1.2. Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail
(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
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instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe
podmioty gospodarcze
podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy
o działalności leczniczej (typ beneficjenta działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków)
Inne
B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
3. Tytuł projektu

3.1. Lokalizacja projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI, NA KTÓRYM
ZAPLANOWANO REALIZACJĘ
PROJEKTU
3.2. Przewidywany termin
rozpoczęcia i zakończenia prac

OBSZAR REWITALIZACJI:

ADRES:

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

4. Opis projektu (max. 4000 znaków) – cel projektu, realizacja działań, zakres projektu

5. Typ projektu (odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych)
działania dotyczące zapobiegania zjawisku bezrobocia
działania dotyczące podniesienia bezpieczeństwa
działania dotyczące walki z problemami społecznymi
działania dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich
inne, jakie?
6. Oczekiwane rezultaty
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Jaki problem społeczny zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu? (proszę zaznaczyć max. 5 odpowiedzi)
 zwiększenie stopnia integracji mieszkańców,
 podniesienie poziomu aktywności społecznej mieszkańców,
 podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców,
 poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
 poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych osób starszych,
 poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla osób starszych,
 aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 aktywizacja zawodowa kobiet (w szczególności młodych matek).
G. INNE, JAKIE?
7. Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu


Liczba osób objętych wsparciem



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:



Liczba wydarzeń w projekcie



Liczba założonych firm [szt.]:



Inne, jakie?

C. FINANSOWANIE PROJEKTU
8. Budżet projektu (w zł);
9. Oczekiwana wielkość wsparcia z UE
10. Udział środków własnych

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)

9. USPOŁECZNIENIE PROCESU REWITALIZACJI
9.1. Interesariusze w procesie rewitalizacji
Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w proces tworzenia polityki lokalnego rozwoju niezbędne jest
włączenie interesariuszy. Program rewitalizacji jest wypracowywany przez samorząd gminny pod nadzorem grup
społecznych.
Istotnym elementem jest partycypacja społeczna i poddawanie dyskusji założenia Planu w oparciu o diagnozę
lokalnych problemów:
 społecznych,



gospodarczych,



przestrzenno-funkcjonalnych,



technicznych,



środowiskowych.
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Prace nad przygotowaniem Planu, jak również wdrażanie (realizacja) programu oparte są na współpracy ze
wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich
użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.
Metodą włączenia szerokich grup w tworzenie podstaw rozwoju lokalnego jest partycypacja społeczna
obejmująca:
 przygotowanie,



prowadzenie,



ocenę rewitalizacji.

Niezbędne jest zapewnienie aktywnego udziału interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach
społecznych oraz w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji dla Gminy Strzyżów.
Prace projektowe przebiegały przy maksymalnym włączeniu grup interesów. Działania skierowane zostały na
następujące obszary:
 poznanie i zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy w zakresie rozwoju lokalnego gminy,



poinformowanie interesariuszy o metodyce tworzenia planów rewitalizacji,



aktywizacja grup interesu celem wytworzenia efektów synergii,



wyposażenie interesariuszy w narzędzia i wiedzę w zakresie celów i przebiegu procesów rewitalizacji,



inicjowanie, umożliwianie i wspieranie działań służących rozwijaniu dialogu między interesariuszami oraz
ich integracji wokół rewitalizacji,



zapewnienie aktywnego udziału i poczucia współautorstwa programu rewitalizacji,



wzmacnianie postaw proaktywnych oraz międzyśrodowiskowych inicjatyw na rzecz wspólnego dobra,



inicjowanie warunków do powstawania oddolnych projektów, które rozwiną społeczne aspekty
rewitalizacji,



wprowadzenie grup interesu w ocenę procesu rewitalizacji.

Podczas całego procesu tworzenia Programu wykorzystane były następujące kanały komunikacji z otoczeniem:



informacje dot. rewitalizacji na stronie WWW gminy,



prezentacja zagadnień rewitalizacji w ulotce informacyjnej,
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ogłoszenia i informacje o projekcie w lokalnych gazetach.

9.2. Procedura włączenia interesariuszy w prace projektowe
9.2.1. Spotkania z interesariuszami
W ramach procesu tworzenia programu przeprowadzone zostały następujące formy uspołeczniania procesu
powstawania LPR-u.
A. SPOTKANIE INFORMACYJNE I
W ramach prac nad Programem Rewitalizacji w dniu 26 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie informacyjne
wprowadzające do zagadnienia procesu rewitalizacji.
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Aby
dotrzeć
do
możliwie
szerokiej
grupy
za pomocą mediów standardowych i elektronicznych.

odbiorców,

przeprowadzono

akcję

informacyjną

https://www.strzyzow.pl/pol/calendar/news/view/910/LOKALNY-PROGRAM-REWITALIZACJI-DLA-GMINYSTRZYZOW-NA-LATA-2017-2023-SPOTKANIE-INFORMACYJNE
Ogłoszenia i informacje kierowane były oficjalnie w formie ogłoszeń dostępnych publicznie oraz bezpośrednio do
grup interesów – zwłaszcza sołtysów, radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji
kościelnych z terenu gminy, przedsiębiorstw, instytucji kultury.
Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z rewitalizacją zgodnie z poniższym planem:

1. Wprowadzenie do rewitalizacji:
1) podstawy prawne, omówienie projektu Ustawy rewitalizacyjnej,
2) obszary rewitalizacji, jak wybrać obszar rewitalizacji w gminie?
3) czym jest Lokalny Program Rewitalizacji? co powinien zawierać LPR?
2. Program rewitalizacji od A do Z
3. Źródła finansowania działań rewitalizacyjnych

W spotkaniu wzięło udział 50 mieszkańców.

Relacja spotkania w telewizji iTVP Południe.
http://itvpoludnie.pl/wiadomosci/-XXVI-sesja-Rady-Miejskiej-w-Strzyzowie,3842/
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B. BADANIA ANKIETOWE
Na podstawie zebranych danych statystycznych Wykonawca we współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego
w Strzyżowie opracował „Raport z diagnozy zjawisk społeczno-ekonomiczno-przestrzennych gminy służącej
wyznaczeniu obszarów zdegradowanych Gminy Strzyżów”. Raport przedstawiał obszary zdegradowane, na
których może być prowadzona rewitalizacja. Aby wyznaczyć obszary do rewitalizacji, przeprowadzono badanie
opinii społecznej. Badania ankietowe od 26 stycznia 2017 r. do 6 lutego 2017 r.

C. SPOTKANIE INFORMACYJNE II
W ramach prac nad Programem Rewitalizacji w dniu 15 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie informacyjne
w Strzyżowie.

Aby dotrzeć do możliwie szerokiej grupy odbiorców, przeprowadzono
akcję informacyjną za pomocą mediów standardowych i
elektronicznych.

https://www.strzyzow.pl/pol/calendar/news/view/922/Lokalny-Program-Rewitalizacji-dla-Gminy-Strzyzow-na-lata-20172023-Spotkanie-Informacyjne

Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z rewitalizacją zgodnie z poniższym planem:
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1. Prezentacja założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy

a) Prezentacja propozycji obszarów wyznaczonych do rewitalizacji
b) Wyniki badań ankietowych
W spotkaniu wzięło udział 17 mieszkańców.
Relacja spotkania w telewizji iTVP Południe.
http://itvpoludnie.pl/wiadomosci/Lokalny-Program-Rewitalizacji-dla-Gminy-Strzyzow-na-lata-2017-2023,3866/

D. BADANIA ANKIETOWE – POGŁĘBIONE BADANIE OPINII SPOŁECZNEJ
Przedmiotem badań ankietowych było poznanie opinii mieszkańców nt. problemów społecznych, gospodarczych,
przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych wyznaczonych obszarów rewitalizacji. Ankietę
można było złożyć od 15 lutego tj. od spotkania informacyjnego do 22 lutego 2017 r. W badaniu wzięło udział 17
osób.
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E. NABÓR PROPOZYCJI PROJEKTÓW
Kolejnym etapem prowadzenia prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji było przygotowanie dokumentu
obrazującego podejmowane inicjatywy inwestycyjne jak i społeczne w celu prowadzenia procesu przemian
przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych w Gminie Strzyżów na obszarach wyznaczonych do
rewitalizacji. Propozycje projektów do realizacji na wyznaczonych obszarach do rewitalizacji przyjmowane były
w okresie od 15.02.2017 r. do 1.03.2017 r.:
Propozycje projektów rewitalizacyjnych mogli składać:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
instytucje kultury,
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe,
podmioty gospodarcze,
podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej (typ
beneficjenta działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków).

https://www.strzyzow.pl/pol/calendar/news/view/928/Nabor-propozycji-projektow-rewitalizacyjnych-do-LokalnegoProgramu-Rewitalizacji-dla-Gminy-Strzyzow-na-lata-2017-2023

F. KONSULTACJE SPOŁECZNE
W ramach prac nad Programem Rewitalizacji w terminie od 7 marca do 14 marca 2017 r. odbyły się konsultacje
społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017-2023”.
Ogłoszenie o konsultacjach umieszczono w dniu 28 lutego 2017 r. na BIP.
http://bip.strzyzow.pl/index.php?page=group.php&grp=20

oraz na stronie WWW Gminy Strzyżów.
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https://www.strzyzow.pl/pol/calendar/news/view/937/KONSULTACJE-SPOLECZNE

W konsultacjach wzięło udział 80 mieszkańców.
Głównym celem spotkania, poza prezentacją projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata
2017-2023”, było zebranie ustnych uwag i opinii nt. opracowanego dokumentu.
Podczas spotkania w godzinach od 11.00 do 17.00 zaprezentowano zgromadzonym ideę rewitalizacji i proces
wyznaczenia obszarów zdegradowanych. Poza tym uczestnicy konsultacji zostali zapoznani z następującymi
zagadnieniami:
·
z procesem wyznaczenia obszaru rewitalizacji w Gminie Strzyżów,
·
z misjami i celami Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzyżów,
·
z wnioskodawcami/wnioskami na zadania infrastrukturalne i społeczne,
·
z pozytywnymi efektami przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
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Na pytania uczestników odpowiadała ekspert ds. rewitalizacji oraz D. Preisner – Zastępca Burmistrza.
Osobom zgromadzonym zostały rozdane formularze konsultacyjne, na których można było do 14 marca 2017 r.
zgłosić uwagi i opinie dotyczące ww. dokumentu.

G. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
W ramach prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017-2023
zorganizowano w dniach 14-15.02.2017 r. szkolenie pracowników JST w Galerii Miejskiej w Strzyżowie
o tematyce rewitalizacji.

10. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Prawidłowo i rozsądnie realizowany rozwój gospodarczy, przestrzenny i społeczny Gminy Strzyżów musi
uwzględniać ochronę istniejącego ekosystemu oraz eliminować wszystkie zagrożenia mogące zakłócić jego
funkcjonowanie.
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017-2023” jest dokumentem kierunkowym,
opracowanym w celu ożywienia zdiagnozowanych jako zdegradowane obszarów objętych rewitalizacją na terenie
Gminy. Strefa rewitalizacji leży w granicach obszaru znajdującego się w miejscowościach: Strzyżów, Dobrzechów
i część miejscowości Tropie.
Działania przewidziane do podejmowania, a zapisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji mają na względzie
specyfikę miejscowości, a w tym przypadku także występowanie na obszarze Gminy Strzyżów miejsc
atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo.
W celu identyfikacji potencjalnych oddziaływań na środowisko będących wynikiem realizacji Programu
Rewitalizacji oraz oceny ich natężenia, a także określenia, czy w programie w należyty sposób został
uwzględniony interes środowiska przyrodniczego i kulturowego rozpatrywano wpływ realizacji Programu
Rewitalizacji na poszczególne komponenty środowiska:
• różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny,
• ludzi,
• wodę,
• powietrze i środowisko akustyczne,
• powierzchnię ziemi,
• krajobraz i zabytki,
• klimat, zasoby naturalne.
W przypadku powierzchni ziemi, klimatu i zasobów naturalnych stwierdzono neutralny wpływ realizacji Programu
Rewitalizacji, natomiast na wszystkie pozostałe komponenty środowiska realizacja projektów będzie miała wpływ
pozytywny. W przypadku realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych niekorzystne oddziaływanie może nastąpić
jedynie w fazie ich wykonywania i może być związane bezpośrednio z uciążliwościami powstającymi w trakcie
prowadzonego procesu budowlanego. Wówczas oddziaływania mają charakter odwracalny, chwilowy oraz
występują w relatywnie krótkim czasie (krótkoterminowo).
Realizacja zadań zaproponowanych w niniejszym dokumencie jest zgodna z priorytetami środowiskowymi
określonymi w dokumencie strategicznym, jakim jest Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 oraz
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wpływa na zrównoważony rozwój województwa. Spójna jest z priorytetem 4 Środowisko i energetyka. Zadania
zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji wpisują się w cele priorytetu 19:

Zabezpieczenie mieszkańców województwa podkarpackiego przed negatywnymi skutkami
zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi oraz wynikającymi z działalności człowieka
oraz
Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu środowiska oraz zachowanie bioróżnorodności poprzez
zrównoważony rozwój województwa.
Oddziaływanie na środowisko poszczególnych zadań ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, może
spowodować nakładanie się różnych działań w przypadku ich równoczesnej realizacji. Dlatego też, harmonogram
realizacji zadań jest tak skonstruowany, aby z jednej strony uwzględnić technologię robót, a z drugiej ograniczyć
kumulację uciążliwych oddziaływań. W przypadku zadań związanych z budową lub modernizacją uzbrojenia
podziemnego o podejmowanych w tym zakresie pracach będą informowani wszyscy zarządcy sieci, tak by
w jednym czasie uporządkować całość zidentyfikowanych spraw na danym terenie. Minimalizacja oddziaływań
inwestycji na środowisko to różnego rodzaju działania, które mają wpłynąć na zmniejszenie uciążliwości
przedsięwzięcia na otoczenie, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji. Są to m.in. następujące działania:
• w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy,
• stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych,
• właściwe kierowanie pracami,
• dotrzymywanie terminów wykonywania prac budowlanych,
• nadzór nad skutecznością i jakością realizacji,
• stosowanie wysokiej klasy rozwiązań technicznych,
• ograniczanie i oszczędzanie podczas budowy surowców takich jak woda, piasek i energia,
• maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu.
Przykładem działań minimalizujących jest także wyznaczenie okresu lub nawet pory dnia, w jakich możliwe jest
prowadzenie prac budowlanych. Powodem może być również ochrona ludzi i zwierząt przed hałasem lub
ograniczenie ingerencji, która mogłaby zakłócić normalny cykl życia ludzi i zwierząt.
Paleta rozwiązań technicznych i organizacyjnych, jakie należy stosować w przypadku danej uciążliwości, jest
szeroka i należy do sztuki inżynierii i ochrony środowiska. Proponowane przez inwestora metody są najczęściej
wynikami szczegółowych analiz przeprowadzanych przez doświadczonych projektantów korzystających z dobrych
praktyk, które zdały egzamin w przypadku innych podobnych inwestycji.
Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach Programu ma charakter lokalny, zatem
oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie również miało zasięg lokalny. Natomiast realizacja Programu nie
wskazuje na możliwość negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć
terytorium innych państw.
Analiza projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji wykazuje spójność z głównymi celami Planu
Rozwoju Lokalnego Gminy Strzyżów, a także zgodność z dokumentami strategicznymi w ujęciu lokalnym,
regionalnym i krajowym. Zgodność zauważa się również z dokumentami dotyczącymi polityk sektorów
społeczno-gospodarczych oraz dokumentów opisujących formy zagospodarowania przestrzennego w ujęciu
gminy i regionu. Mówiąc o znacząco negatywnym oddziaływaniu na środowisko, trzeba zaznaczyć, że będzie
miało ono charakter tymczasowy i ograniczy się do realizacji planowanych inwestycji w ramach Lokalnego

Programu Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017-2023.
W perspektywie długoterminowej działania, które będą realizowane, korzystnie wpłyną nie tylko na znaczącą
poprawę warunków korzystania ze środowiska naturalnego, ale też na komfort życia mieszkańców Gminy. Środki
19

Podkarpackie 2020, s. 72, 75.
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zapobiegawcze negatywnemu oddziaływaniu na środowisko to przede wszystkim rozwiązania, jakie zostały
zaproponowane w przedmiotowym dokumencie. Są to przede wszystkim: wybór odpowiedniej lokalizacji, wybór
właściwych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych.
Działania zaproponowane w niniejszym dokumencie mają na celu poprawę stanu środowiska na terenie Gminy
Strzyżów w tym szczególnie:

• (3/ZI/2022)
Rewitalizacja dworca kolejowego w Strzyżowie jako przykład architektury użytkowej
z przełomu XIX i XX wieku wraz z terenami rekreacyjnymi nad Wisłokiem
• (6/ZI/2020)
Odnowa zabytków Strzyżowa – roboty restauratorskie i konserwatorskie w obrębie
zespołu dworsko-parkowego tzw. dworu Dydyńskich przy ul. Modrzewiowej 1a w Strzyżowie wraz
z przebudową sieci wodociągowej
• (1/ZI/U/2023)

Poprawa jakości gospodarki wodnej w Gminie Strzyżów

• (7/ZI/U/2023)
Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kombatantów w Strzyżowie na potrzeby
utworzenia miejsca rekreacji dla rodzin z dziećmi
a tym samym pozytywnie wpłyną na zdrowie mieszkańców.
Ponadto prognozowanie opisujące negatywne oddziaływanie na środowisko będzie miało charakter tymczasowy
i może wystąpić zwłaszcza w trakcie prowadzenia prac ziemnych.
W Gminie Strzyżów należy zrealizować zadania mające na celu poprawę atrakcyjności jej terenów, przyciągnięcie
inwestorów oraz podniesienie poziomu życia. Wybrane do realizacji zadania inwestycyjne nie wpływają
negatywnie na środowisko, mają zdecydowanie korzystny wpływ na stan środowiska naturalnego.
Można stwierdzić, iż Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017-2023 pozwala na osiągnięcie
w pełnym zakresie celów środowiskowych, szczególnie w wyniku realizowanych projektów infrastrukturalnych,
których istotnym elementem są zadania związane z ochroną środowiska.
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11. SZCZEGÓŁOWE KARTY ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW
DO REWITALIZACJI
11.1. Zadania infrastrukturalne – kluczowe

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO

1/ZI/2018

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY STRZYŻÓW NA LATA 2017-2023
Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Strzyżowie (pokój nr 30)
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy

Gmina Strzyżów

1.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul.,
nr lokalu)

38-100 Strzyżów
ul. Przecławczyka 5

1.3. Dane osoby
upoważnionej do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

2. Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

1.2. Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

tel. 17 276 13 54;
fax 17 276 32 19
e-mail: gmina@strzyzow.pl

Barbara Ruszała, tel.: 17 276 13 54 wew. 45, bruszala@strzyzow.pl

jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe
podmioty gospodarcze
podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy
o działalności leczniczej (typ beneficjenta działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków)
Inne
B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
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3. Tytuł projektu

Budowa, przebudowa Centrum Kultury i Sztuki w Strzyżowie
3.1. Lokalizacja projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI, NA KTÓRYM
ZAPLANOWANO REALIZACJĘ
PROJEKTU

OBSZAR REWITALIZACJI:

ADRES:

Działka nr 1150/3, 1151

ul. Mostowa 2
38-100 Strzyżów

3.2. Przewidywany termin
rozpoczęcia i zakończenia prac
3.3. Stopień zaawansowania
prac (analizy, zezwolenia,
dok. techniczna)

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2020

Stadium: Koncepcja

4. Opis projektu (max. 4000 znaków)

Cel projektu:

Jakie cele rewitalizacyjne
spełnia projekt?

Celem projektu jest ograniczanie problemów społecznych na terenach zdegradowanych
poprzez budowę Centrum Kultury i Sztuki w Strzyżowie oraz zapewnienie warunków do
rozwoju nowych inicjatyw i nowych aktywności społecznych.
1.

Wyzwolenie potencjału obszaru rewitalizacji Gminy Strzyżów i jej mieszkańców.

2.

Zmniejszenie skali narażenia na ubóstwo i wykluczenie społeczne poprzez budowę
włączenia społecznego dzięki uczestnictwu w kulturze.

3.

Stworzenie lepszej i bezpieczniejszej przestrzeni publicznej przeznaczonej do spotkań
z udziałem mieszkańców.

4.

Efektywne wykorzystanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych dla zrównoważonego
inteligentnego rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców
Gminy Strzyżów.
Stworzenie warunków do zapewnienia możliwie równego i powszechnego dostępu
do oferty kulturalnej.
Integracja kulturalna.

5.
6.

Jakie efekty rewitalizacyjne
spełnia projekt?

1.

Zwiększenie bezpieczeństwa w korzystaniu z usług kulturalnych (stary budynek grozi
zawaleniem – negatywne opinie konstruktorów).

2.

Upowszechnianie kultury i wzrost uczestnictwa mieszkańców obszarów
zdegradowanych w kulturze.

3.

Aktywizacja i edukacja kulturalna społeczności.

4.

Inicjowanie włączenia społecznego mieszkańców terenów zdegradowanych w zakresie
wspierania oddolnych inicjatyw grup nieformalnych.

5.

Targi lokalne – funkcja progospodarcza obiektu – warunki do szerszej aktywności
gospodarczej dla mieszkańców i jednostki.

6.

Ekologia – budynek pasywny, wykonany z materiałów przyjaznych środowisku
naturalnemu.
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Najważniejsze zadania
rzeczowo-techniczne
do wykonania (zakres
projektu):

Komplementarność
z projektami wpisanymi do
LPR

1.
2.

Prace rozbiórkowe istniejącego budynku.
Budowa Centrum Kultury i Sztuki w Strzyżowie o łącznej powierzchnia użytkowej
1 965,26 m2 z pomieszczeniami: m.in. salą widowiskowo-teatralno-kinową z zapleczem
scenicznym, kameralną, konferencyjną z zapleczem kuchennym, galerią wystawową,
garderobą, pokojami instruktorów, sceną zewnętrzną, kawiarnią z zapleczem
i cateringiem, szatnią, kasą ze sklepikiem, pomieszczeniami technicznymi
i pomocniczymi, pomieszczeniami sanitarnymi, komunikacją poziomą i pionową, salą
baletową z zapleczem, salą plastyczną z zapleczem, komunikacją, z funkcją galerii
wystawowej, hall widowni, kabina kinowa i pomieszczenie akustyka, pomieszczenia
administracyjno-biurowe, pomieszczenia sanitarne, komunikacje.
3. Miejsca parkingowe – 72.
4. Nawierzchnie chodnikowe.
5. Nawierzchnie drogowe.
6. Ławki z oparciem – 4 szt.
7. Roślinność – trawy, grupy kompozycyjne zieleni i drzew.
8. Inwestycja będzie uwzględniała dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
9. Dokumentacja techniczna.
10. Inspektor nadzoru.
Projekt komplementarny z następującymi projektami
 nr 1/ZS/2018 „Młodzi w centrum – aktywność i rozwój szansą na dobre życie” –
Działanie 8.4 i inne źródła.
 nr 4/ZS/2018 „Moja firma – moja praca” Działanie 7.3 – finansowanie z EFS.


nr
6/ZS/2018
„Kulturalna
rewitalizacja
–
projekt
-społeczny ożywienia obszarów zdegradowanych Gminy Strzyżów”.

kulturalno-

5. Typ projektu:
A. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastrukturalnych
z przeznaczeniem na cele
społeczne

B. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastruktury kultury

D. zagospodarowanie
przestrzeni publicznej na cele
społeczne

E. modernizacje, renowacje
budynków użyteczności
publicznej poprawiające ich
estetykę zewnętrzną

X

C. działania prowadzące do
ożywienia gospodarczego
rewitalizowanych obszarów

F. modernizacje, renowacje
części wspólnych
wielorodzinnych budynków
mieszkalnych

G. INNE?
Budowa i przebudowa obiektu infrastruktury kultury.

6. Wskaźniki realizacji celu projektu


Powierzchnia odnowionych budynków
[m2]:

2214,50 m2



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:



Powierzchnia zagospodarowanego
obszaru [ha]:

0,9



Liczba założonych firm [szt.]:



Inne, jakie?

1.

Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją 0,9 [ha].

2.

Budynki publiczne wybudowane na obszarach miejskich – 1 sz.

3.

Powierzchnia użytkowa 1 965,26 m2.

C. FINANSOWANIE PROJEKTU
7. Budżet projektu (w zł);

12 000 000 PLN
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8. Oczekiwana wielkość wsparcia z EFRR (max. 95%)

9. Udział środków własnych

8 000 000 PLN

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki) VAT

1 156 097,56 PLN

0,00 PLN

2 243 902,44
PLN

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO

2/ZI/2018

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY STRZYŻÓW NA LATA 2017-2023
Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Strzyżowie (pokój nr 30)
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy

Gmina Strzyżów / Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie

1.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul.,
nr lokalu)

38-100 Strzyżów
ul. Polna 1

1.3. Dane osoby
upoważnionej do kontaktu

Ryszard Kwiatek, e-mail: dyrektor@cstr.pl, tel. 606 463 174

2. Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

1.2. Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

17 276 85 60
administracja@cstr.pl

jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe
podmioty gospodarcze
podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy
o działalności leczniczej (typ beneficjenta działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków)
Inne
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B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
3. Tytuł projektu

Rozbudowa kompleksu basenowego – ozonowany basen dla dzieci. Zmiana
systemu uzdatniania wody krytej pływalni w Strzyżowie
3.1. Lokalizacja projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI, NA KTÓRYM
ZAPLANOWANO REALIZACJĘ
PROJEKTU

OBSZAR REWITALIZACJI:

ADRES:

Obszar nr 1 Strzyżów Działka ewidencyjna
nr 458/2 i 456/2

ul. Polna 1

3.2. Przewidywany termin
rozpoczęcia i zakończenia prac
3.3. Stopień zaawansowania
prac (analizy, zezwolenia,
dok. techniczna)

Strzyżów

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2020

Beneficjent posiada analizę inwestycji i przygotuje dokumentacje techniczną.

4. Opis projektu (max. 4000 znaków)

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie warunków do poszerzenia oferty krytej pływalni o usługę
skierowaną do najmłodszych uczestników (dzieci do lat 3) wraz z opiekunami. W obrębie
hali basenowej usytuowany będzie brodzik o głębokości do 30 cm wody z atrakcjami dla
dzieci i siedziskami dla rodziców czy opiekunów. Główną zaletą tego basenu będzie system
uzdatniania wody ozonem. Metoda i samo urządzenie jest gwarantem utrzymania
odpowiedniej jakości wody wymaganej dla tej grupy odbiorców. Również jako jedyny basen
w najbliższym otoczeniu CSTiR będzie mógł świadczyć usługi dla nowej szerokiej grupy
odbiorców. Projekt należeć będzie do innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług
rekreacyjnych.

Jakie cele rewitalizacyjne
spełnia projekt?

1. Poprawa jakości zamieszkania na obszarach rewitalizacji.
2. Podniesienie standardu usług społecznych.
3. Stworzenie lepszych warunków rekreacji poprzez remonty, termomodernizację
i doposażenie obiektów usług społecznych.
4. Stworzenie lepszej przestrzeni publicznej.
5. Zmodernizowanie obiektów rekreacyjno-sportowych.
6. poprawa wyposażenia w niezbędną infrastrukturę techniczną – zakup urządzenia do
ozonowania wody w basenach.

Jakie efekty rewitalizacyjne
spełnia projekt?

1.

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług

2.

Wzrost liczby klientów krytej pływalni – pozytywny wynik finansowy

3.

Wzbogacenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców Strzyżowa i turystów

4.

Podniesienie walorów zdrowotnych społeczności lokalnej
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Najważniejsze zadania
rzeczowo-techniczne
do wykonania (zakres
projektu):

Zadanie polegać będzie na wykonaniu projektu budowlanego basenu z wodą ozonowaną
i uzyskaniu stosownych pozwoleń, zakupie urządzenia, zamontowaniu brodzika w obrębie
hali basenowej i stworzeniu nowej strefy dla użytkowników.
Kryta pływalnia, oddana do użytku w 2006 roku, podlega sukcesywnej modernizacji, a tym
samym pozwala na ciągłe funkcjonowanie bez przerw, co jest efektem nie tylko troski
o utrzymanie sprawności urządzeń, ale dzięki nowym zrealizowanym już inwestycjom notuje
coraz lepszy efekt finansowy. Dotychczasowe doświadczenia i efekty pozwalają CSTiR złożyć
propozycję kolejnej rozbudowy pływalni i umieszczenie w hali basenowej brodzika dla dzieci
z wodą ozonowaną. Innowacyjny system uzdatniania wody niewątpliwie wpłynie na jakość
usługi oraz stworzy lepsze, bezpieczne warunki utrzymania czystości w całym obiekcie –
takim jak basen, które od niedawna zostały zaostrzone. Urządzenie wytwarzające ozon
będzie służyło również poprawie jakości wody i czystości w naszym obiekcie.
Projekt wymaga podłączenia urządzenia do istniejącego systemu uzdatniania do już
istniejących filtrów i zagospodarowania terenu w hali basenowej na potrzeby
funkcjonowania małego (6 m x 4 m) brodzika dla dzieci z 30 cm poziomem wody.
Dzięki wykonaniu zadania poprawie ulegnie wyposażenie w niezbędna infrastrukturę – nową
technologię.

Komplementarność
z projektami wpisanymi do
LPR

Projekt komplementarny z projektem nr 4/ZS/2018 „Moja firma – moja praca” Działanie 7.3
– finansowanie z EFS.

5. Typ projektu:
A. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastrukturalnych
z przeznaczeniem na cele
społeczne

B. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastruktury kultury

D. zagospodarowanie
przestrzeni publicznej na cele
społeczne

E. modernizacje, renowacje
budynków użyteczności
publicznej poprawiające ich
estetykę zewnętrzną

C. działania prowadzące
do ożywienia
gospodarczego
rewitalizowanych
obszarów

X

F. modernizacje,
renowacje części
wspólnych
wielorodzinnych
budynków mieszkalnych

G. INNE? Modernizacja systemów uzdatniania wody w obiektach użyteczności publicznej.

6. Wskaźniki realizacji celu projektu


Powierzchnia odnowionych budynków
[m2]:



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:



Powierzchnia zagospodarowanego obszaru
[ha]:



Liczba założonych firm [szt.]:



Inne, jakie?

50 m² – to powierzchnia pod basenem i parametry basenu ozonowanego –
łącznie wewnątrz budynku krytej pływalni, która posiada powierzchnię 2456 m².
Zawarcie porozumienia – umowy na prowadzenie zajęć z niemowlakami z firmą
zewnętrzną.

C. FINANSOWANIE PROJEKTU
7. Budżet projektu (w zł)

485 000 zł
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8. Oczekiwana wielkość wsparcia z EFRR (max. 95%)

9. Udział środków własnych

460 000 zł

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)

25 000 zł

nie

nie

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO

3/ZI/2018

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY STRZYŻÓW NA LATA 2017-2023
Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Strzyżowie (pokój nr 30)
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy

Gmina Strzyżów

1.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul.,
nr lokalu)

38-100 Strzyżów
ul. Przecławczyka 5

1.3. Dane osoby
upoważnionej do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

2. Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

1.2. Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

17 276 13 54
17 276 32 19
gmina@strzyzow.pl

Monika Bober, tel. 880 389 030 e-mail: mszs.monikabober@wp.pl

jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe
podmioty gospodarcze
podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy
o działalności leczniczej (typ beneficjenta działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków)
Inne
B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
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3. Tytuł projektu

Rewitalizacja dworca kolejowego w Strzyżowie jako przykład architektury
użytkowej z przełomu XIX i XX wieku wraz z terenami rekreacyjnymi nad
Wisłokiem

3.1. Lokalizacja projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI, NA KTÓRYM
ZAPLANOWANO REALIZACJĘ
PROJEKTU

OBSZAR REWITALIZACJI:

ADRES:

1238/23, 1238/27, 1238/28, 1238/29, 1238/32

ul. Weissa (d. ul. Dworcowa)

3.2. Przewidywany termin
rozpoczęcia i zakończenia prac
3.3. Stopień zaawansowania
prac (analizy, zezwolenia,
dok. techniczna)

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2022

Koncepcja

4. Opis projektu (max. 4000 znaków)

Cel projektu:

Podjęcie próby odtworzenia struktury urbanizacyjnej miasta utworzonej na nowo na
przełomie XIX i XX wieku w związku z rozbudową linii kolejowej Jasło – Rzeszów (1890 r.)
i budową w Strzyżowie stacji kolejowej. Dało to początek nowoczesnej architekturze
przemysłowej spełniającej również funkcje użyteczności publicznej (restauracja dworcowa,
poczta, telegraf).

Jakie cele rewitalizacyjne
spełnia projekt?

Zachowanie tożsamości kulturowej w znaczeniu architektonicznym.

Jakie efekty rewitalizacyjne
spełnia projekt?

Przywrócenie porządku urbanistycznego w tej części miasta powstałego na przełomie XIX
i XX wieku zgodnego z charakterystycznym krajobrazem regionu. Efekty założone w projekcie
są wielokierunkowe.

Ożywienie gospodarcze obszarów rewitalizacji poprzez zagospodarowanie obiektów
przylegających do dworca kolejowego; poprawa estetyki miasta oraz pobudzenie aktywności
zawodowej i społecznej mieszkańców przed czasową lub stałą marginalizacją społeczną.
Projekt skierowany jest również do osób w wieku emerytalnym w celu podniesienia ich
aktywności społecznej.
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Budynek dworca i wieża ciśnień

Najważniejsze zadania
rzeczowo-techniczne
do wykonania (zakres
projektu):

1.

Prace ziemne – izolacja fundamentów.

2.

prace przy konstrukcji dachowej – uzupełnienie, wzmocnienie, adaptacja poddasza.

3.

Przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych: wod.-kan., elektr., c.o., budowa
kotłowni.

4.

Prace budowlano-remontowe budynku (podłogi, posadzki, prace malarskie,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, elewacji).

5.

Zabezpieczenie budynku (systemy sygnalizacji pożaru, włamania i napadu i telewizji
dozorowej).

6.

Odtworzenie poczekalni (sali) dworcowej na parterze wraz z kawiarenką oraz
pomieszczeń pracy twórczej na piętrze. Parter będzie pełnił funkcje transportowe.

7.

Urządzenie na poddaszu jednego pokoju Wojciecha Weissa (izba pamięci)
i czterech pokoików hotelowych.

8.

Wyburzenie dwóch przypadkowych parterowych obiektów budowlanych.

9.

Budowa parkingu przy dworcu o powierzchni 2 arów.

10. Zagospodarowanie terenu przydworcowego: alejki, tereny zielone, ławki.

Komplementarność
z projektami wpisanymi do
LPR

Projekt komplementarny z następującymi projektami
 nr 1/ZS/2018 „Młodzi w centrum – aktywność i rozwój szansą na dobre życie” –
Działanie 8.4 i inne źródła.
 nr 3/ZS/2023 „Kawiarnia społeczna – miejsce spotkań, działań i rozwoju”.
 nr 4/ZS/2018 „Moja firma – moja praca” Działanie 7.3 – finansowanie z EFS.
 nr 6/ZS/2018 „Kulturalna rewitalizacja – projekt kulturalno--społeczny ożywienia
obszarów zdegradowanych Gminy Strzyżów”.

5. Typ projektu:
A. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastrukturalnych
z przeznaczeniem na cele
społeczne

X

D. zagospodarowanie
przestrzeni publicznej
na cele społeczne

B. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastruktury kultury

E. modernizacje, renowacje
budynków użyteczności
publicznej poprawiające ich
estetykę zewnętrzną

C. działania prowadzące
do ożywienia
gospodarczego
rewitalizowanych
obszarów

X

X

F. modernizacje,
renowacje części
wspólnych
wielorodzinnych
budynków mieszkalnych

G. INNE?

6. Wskaźniki realizacji celu projektu


Powierzchnia odnowionych budynków
[m2]:

300 m2



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:

5



Powierzchnia zagospodarowanego
obszaru [ha]:

0,4186 ha



Liczba założonych firm [szt.]:

2



Inne, jakie?

C. FINANSOWANIE PROJEKTU
7. Budżet projektu (w zł);

4 000 000 PLN
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8. Oczekiwana wielkość wsparcia z EFRR (max. 95%)

9. Udział środków własnych

3 800 000 PLN

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)

0

200 000

0

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO

4/ZI/2018

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY STRZYŻÓW NA LATA 2017-2023
Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Strzyżowie (pokój nr 30)
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy

Gmina Strzyżów

1.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul.,
nr lokalu)

38-100 Strzyżów
ul. Przecławczyka 5

1.3. Dane osoby
upoważnionej do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

2. Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

1.2. Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

17 276 13 54
17 276 32 19
gmina@strzyzow.pl

Monika Bober, tel. 880 389 030 e-mail: mszs.monikabober@wp.pl

jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
3. Tytuł projektu

Spotkajmy się u studni

3.1. Lokalizacja projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI, NA KTÓRYM
ZAPLANOWANO REALIZACJĘ
PROJEKTU

OBSZAR REWITALIZACJI:

ADRES:

Dz. 1052/3

Rynek w Strzyżowie

3.2. Przewidywany termin
rozpoczęcia i zakończenia prac

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2018
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3.3. Stopień zaawansowania
prac (analizy, zezwolenia,
dok. techniczna)

Dokumentacja techniczna (sprawozdanie z badań archeologicznych i projekt
budowlany)
Pozwolenie konserwatorskie
Pozwolenie na budowę

4. Opis projektu (max. 4000 znaków)

Cel projektu:

Próba odtworzenia centrum miasta z okresu lokacji (XIV w.). Rekonstrukcja studni
publicznej na rynku, w miejscu odkrytych pozostałości, będzie stanowić rozpoznawalny
punkt informacji turystycznej. Obok studni zostanie zlokalizowany kiosk multimedialny
zawierający informacje dotyczące historii miasta i bieżących wydarzeń (całodobowo).

Jakie cele rewitalizacyjne
spełnia projekt?

Zachowanie tożsamości urbanistycznej miasta z okresu lokacji.

Jakie efekty rewitalizacyjne
spełnia projekt?

Przywrócenie porządku urbanistycznego w centralnej części miasta. Odtworzenie
jednego z tzw. kardynalnych punktów miasta, według których określano położenie
innych obiektów. Studnia jako miejsce spotkań mieszkańców średniowiecznego miasta.

Rozpoczęcie działań przybliżających życie codzienne w średniowiecznym Strzyżowie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Najważniejsze zadania
rzeczowo-techniczne
do wykonania (zakres
projektu):

Komplementarność
z projektami wpisanymi do
LPR

Odsłonięcie reliktów studni (1,2 m pod obecną powierzchnią terenu)
Prace budowlane wewnątrz cembrowiny – uzupełnienie spoin
Nadbudowa cembrowiny (do wys. 0,65 m ponad powierzchnię terenu)
Wykonanie zadaszenia i kraty zasłaniającej wnętrze
Wykonanie oświetlenia obiektu
Zamocowanie kiosku multimedialnego przy studni (55’’ FLOOR STANDING)

Projekt komplementarny z następującymi projektami
 nr 1/ZS/2018 „Młodzi w centrum – aktywność i rozwój szansą na dobre życie” –
Działanie 8.4 i inne źródła.
 nr 4/ZS/2018 „Moja firma – moja praca” Działanie 7.3 – finansowanie z EFS.
 nr 6/ZS/2018 „Kulturalna rewitalizacja – projekt kulturalno--społeczny ożywienia
obszarów zdegradowanych Gminy Strzyżów”.

5. Typ projektu:
B. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja obiektów
infrastruktury kultury

A. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastrukturalnych
z przeznaczeniem na cele
społeczne

D. zagospodarowanie
przestrzeni publicznej
na cele społeczne

X

E. modernizacje, renowacje
budynków użyteczności publicznej
poprawiające ich estetykę
zewnętrzną

C. działania
prowadzące do
ożywienia
gospodarczego
rewitalizowanych
obszarów

X

F. modernizacje,
renowacje części
wspólnych
wielorodzinnych
budynków
mieszkalnych

G. INNE?

6. Wskaźniki realizacji celu projektu


Powierzchnia odnowionych budynków
[m2]:

10 m2
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Powierzchnia zagospodarowanego
obszaru [ha]:



0

Liczba założonych firm [szt.]:

C. FINANSOWANIE PROJEKTU
7. Budżet projektu (w zł);

130 000

8. Oczekiwana wielkość wsparcia z EFRR (max. 95%)

123 500

9. Udział środków własnych

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)
Wojewódzki
Konserwator
Zabytków,
Urząd
Marszałkowski

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO

5/ZI/2019

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY STRZYŻÓW NA LATA 2017-2023
Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Strzyżowie (pokój nr 30)
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy

Gmina Strzyżów

1.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul.,
nr lokalu)

38-100 Strzyżów
ul. Przecławczyka 5

1.3. Dane osoby
upoważnionej do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

2. Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

1.2. Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

tel. 17 2761 354
fax 17 2763 219
e-mail: gmina@strzyzow.pl

Monika Bober, tel. 17 2764 238, MSZS.monikabober@wp.pl

jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe
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podmioty gospodarcze
podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy
o działalności leczniczej (typ beneficjenta działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków)
Inne
B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
3. Tytuł projektu

Adaptacja tunelu schronowego z czasów II wojny światowej do celów
edukacyjno-kulturalnych
3.1. Lokalizacja projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI, NA KTÓRYM
ZAPLANOWANO REALIZACJĘ
PROJEKTU

OBSZAR REWITALIZACJI:

ADRES:

Strzyżów

ul. Tunelowa

3.2. Przewidywany termin
rozpoczęcia i zakończenia prac

3.3. Stopień zaawansowania
prac (analizy, zezwolenia,
dok. techniczna)

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2020

1.

Decyzja konserwatora zabytków

2.

Dokumentacja techniczna

4. Opis projektu (max. 4000 znaków)

Cel projektu:

Jakie cele rewitalizacyjne
spełnia projekt?

Podniesienie atrakcyjności tunelu schronowego z czasów II wojny światowej poprzez m.in.
zakup zabytkowego parowozu i taboru kolejowego oraz adaptację obiektu do celów
turystycznych i edukacyjno-kulturalnych. Ponadto celem pomysłodawców jest, aby schron
kolejowy został udostępniony dla zwiedzających przez 7 dni w tygodniu i przyczynił się do
szerzenia wiedzy historycznej.
1. Zagospodarowanie obiektów na terenach pokolejowych.
2. Stworzenie warunków do zapewnienia lepszego dostępu do oferty edukacyjno-historycznej i turystycznej.
3. Budowa włączenia społecznego poprzez uczestnictwo w kulturze.

Jakie efekty rewitalizacyjne
spełnia projekt?

1. Rozbudowa infrastruktury turystycznej.
2. Aktywizacja i edukacja społeczności.
3. Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez tworzenie nowych miejsc pracy.
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Najważniejsze zadania
rzeczowo-techniczne
do wykonania (zakres
projektu):

1. Zakup, renowacja i adaptacja zabytkowego taboru kolejowego do celów edukacyjno-kulturalnych i turystycznych.
2. Remont, modernizacja oraz doposażenie sali pamięci (pomieszczenia technicznego).
3. Utworzenie i wyposażenie pomieszczenia obsługi turystycznej wraz z zapleczem
socjalnym dla pracowników.
4. Utworzenie strefy wypoczynku w bezpośredniej bliskości tunelu kolejowego (wiata,
ławeczki, stoły, kosze).
5. Ustawienie tablic informacyjnych i reklamowych.
6. Wydzielenie strefy sanitarnej (przenośne toalety).
7. Zabezpieczenie obiektów.

Komplementarność
z projektami wpisanymi do
LPR

Projekt komplementarny z następującymi projektami
 nr 1/ZS/2018 „Młodzi w centrum – aktywność i rozwój szansą na dobre życie” –
Działanie 8.4 i inne źródła.
 nr 4/ZS/2018 „Moja firma – moja praca” Działanie 7.3 – finansowanie z EFS.


5/ZS/2021 Poprawa walorów turystyczno-kulturalnych Strzyżowa poprzez organizację
imprez historyczno--kulturalnych przy tunelu schronowym.



nr 6/ZS/2018 „Kulturalna rewitalizacja – projekt kulturalno--społeczny ożywienia
obszarów zdegradowanych Gminy Strzyżów”.

5. Typ projektu:
A. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastrukturalnych
z przeznaczeniem na cele
społeczne

B. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastruktury kultury

D. zagospodarowanie
przestrzeni publicznej
na cele społeczne

E. modernizacje, renowacje
budynków użyteczności
publicznej poprawiające ich
estetykę zewnętrzną

x

C. działania prowadzące do
ożywienia gospodarczego
rewitalizowanych obszarów

X

F. modernizacje, renowacje
części wspólnych
wielorodzinnych budynków
mieszkalnych

G. INNE?

6. Wskaźniki realizacji celu projektu


Powierzchnia odnowionych budynków
[m2]:



Powierzchnia zagospodarowanego
obszaru [ha]:



Inne, jakie?

116,58 m2



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:



Liczba założonych firm [szt.]:

C. FINANSOWANIE PROJEKTU
7. Budżet projektu (w zł);

590 000

8. Oczekiwana wielkość wsparcia z EFRR (max. 95%)

501 500

9. Udział środków własnych

Kapitał własny
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Kredyt

Inny (jaki)

4
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0

88 500

0

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO

6/ZI/2018

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY STRZYŻÓW NA LATA 2017-2023
Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Strzyżowie (pokój nr 30)
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy

Gmina Strzyżów

1.1. Adres
wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul.,
nr lokalu)

38-100 Strzyżów
ul. Przecławczyka 5

1.3. Dane osoby
upoważnionej
do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

2. Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

1.2. Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

tel. 17 276 13 54;
fax 17 276 32 19
e-mail: gmina@strzyzow.pl

Barbara Ruszała, tel.: 17 276 13 54 wew. 45, bruszala@strzyzow.pl

jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
posiadające osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły
i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe
podmioty gospodarcze
podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy
o działalności leczniczej (typ beneficjenta działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków)
Inne
B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
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3. Tytuł projektu

Odnowa zabytków Strzyżowa – roboty restauratorskie i konserwatorskie
w obrębie zespołu dworsko-parkowego tzw. dworu Dydyńskich przy
ul. Modrzewiowej 1a w Strzyżowie wraz z przebudową sieci wodociągowej

3.1. Lokalizacja projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI, NA KTÓRYM
ZAPLANOWANO REALIZACJĘ
PROJEKTU

OBSZAR REWITALIZACJI:

ADRES:

obszar nr 1 – Strzyżów

ul. Modrzewiowa 1a
38-100 Strzyżów

3.2. Przewidywany termin
rozpoczęcia i zakończenia prac
3.3. Stopień zaawansowania
prac (analizy, zezwolenia,
dok. techniczna)

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2020

Decyzja konserwatora zabytków.
Pozwolenie na budowę.
Dokumentacja techniczna.

4. Opis projektu (max. 4000 znaków)

Cel projektu:

Jakie cele rewitalizacyjne
spełnia projekt?

Celem projektu jest polepszenie dostępności do usług społecznych w obrębie zespołu
dworsko-parkowego tzw. dworu Dydyńskich przy ul. Modrzewiowej 1a w Strzyżowie,
poprzez remont zabytkowego budynku, zagospodarowanie parku i adaptację do pełnienia
nowych funkcji w zakresie rekreacji, a także zapewnienie dostawy wody do budynku
Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzyżowie i okolicznych mieszkańców (mieszkańcy
budynków na ul. Modrzewiowej 1a, 1b i 1c).
Cel strategiczny 1. ODBUDOWAĆ SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ W GMINIE STRZYŻÓW
Cel operacyjny 1.2. Zmniejszyć skalę narażenia na ubóstwo i wykluczenie społeczne
Kierunek działania 1.2.4. Budować włączenie społeczne dzięki uczestnictwu w kulturze
i aktywnościom sportowym
Cel strategiczny 3. POPRAWIĆ JAKOŚĆ ZAMIESZKANIA NA OBSZARACH REWITALIZACJI
Cel operacyjny 3.1. Poprawić standard techniczny i środowiskowy obszarów zamieszkania
Kierunek działania 3.1.1. Poprawić wyposażenie w niezbędną infrastrukturę techniczną
(w tym kanalizacja i sieć wodociągowa).
Kierunek działania 3.1.2.
otoczenia

Jakie cele rewitalizacyjne
spełnia projekt?

Wspierać remonty budynków mieszkalnych i ich bezpośredniego

Cel operacyjny 3.2. Podnieść standard usług społecznych
Kierunek działania 3.2.1. Stworzyć lepsze warunki edukacji i rekreacji poprzez remonty,
termomodernizację i doposażenie obiektów usług społecznych
Cel operacyjny 3.3. Tworzyć lepsze przestrzenie publiczne
Kierunek działania 3.3.1. Tworzyć z udziałem mieszkańców wzorcowe przestrzenie publiczne do
spotkań i rekreacji na obszarach zamieszkania

[150]

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017-2023 (LPR)

Jakie efekty rewitalizacyjne
spełnia projekt?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Najważniejsze
zadania
rzeczowo-techniczne
do
wykonania
(zakres
projektu):

Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do istniejących usług świadczonych na rzecz
osób niepełnosprawnych.
Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej.
Poprawa estetyki i funkcjonalności miejskich przestrzeni rekreacyjnych.
Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.
Zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej.
Poprawa stanu technicznego obiektu i estetyki budynku.
Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowego
budynku dworu Dydyńskich.
Zagospodarowanie parku i adaptacja do pełnienia nowych funkcji w zakresie rekreacji,
wypoczynku, sportu z zachowaniem naturalnych walorów i bioróżnorodności.
Podniesienie standardu usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych.
Poszerzenie oferty usług ŚDS z zakresu sportu i rekreacji i aktywnego spędzania czasu
wolnego.
Poprawa istniejącego stanu technicznego zasobów mieszkaniowych.
Uzupełnienie i wzbogacenie oferty rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej dla
mieszkańców Strzyżowa.
Podniesienie poziomu atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Strzyżowa.
Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców.
Poprawa standardu technicznego i środowiskowego obszaru zamieszkania.

Zespół dworsko-parkowy tzw. dwór Dydyńskich przy ul. Modrzewiowej 1a w Strzyżowie jest
wpisany do rejestru zabytków nr A – 349 z dnia 10.04.1968 roku. Dwór położony jest
w południowo-wschodniej części Strzyżowa na stromym wzniesieniu górującym nad
ujściem Stobnicy do Wisłoka. Do dziś zachowały się również pozostałości
XVII-wiecznego parku.
W budynku dworu od 1997 roku funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w Strzyżowie, który zajmuje ok. 2/3 powierzchni użytkowej
budynku. W pozostałej części znajdują się mieszkania komunalne.
Zadanie 1:
W celu realizacji
inwestycyjnych:

zamierzeń

niezbędne

jest

wykonanie

roboty restauratorskie i konserwatorskie przy budynku, w tym:
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następujących

działań
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Najważniejsze zadania
rzeczowo-techniczne
do wykonania (zakres
projektu):

wymiana pokrycia dachowego,
elementów konstrukcyjnych więźby dachowej,
przebudowa kominów,
montaż prefabrykowanych rynien dachowych i spustowych,
remont elewacji,
malowanie okien na parterze,
remont płytki przy budynku i kanału osuszającego,
renowacja schodów głównych oraz drzwi frontowych i bocznych zewnętrznych,
remont klatki schodowej od strony północnej.

zagospodarowanie parku, w tym:









remont nawierzchni boiska z mączki ceglanej,
remont alejek,
prace pielęgnacyjne przy zabytkowym drzewostanie/ wycinka, nasadzenia,
porządkowanie terenu, zabiegi pielęgnacyjne,
wykonanie oświetlenia parkowego,
odtworzenie pierwotnego placu przed frontem budynku z uwzględnieniem
parkingu,
budowa małej architektury towarzyszącej,
wyposażenie – monitoring.

Zadanie 2:
Inwestycja dotyczy przebudowy i uruchomienia ujęcia wody zlokalizowanego na działce
424/7. Pozwoli ono na zabezpieczenie dostępu do wody pitnej lokatorom zamieszkującym
w budynkach przy ul. Modrzewiowej 1a, 1b i 1c. oraz osobom korzystającym z usług
Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzyżowie.
W celu realizacji
inwestycyjnych:




Komplementarność
z projektami wpisanymi do
LPR

zamierzeń

niezbędne

jest

wykonanie

następujących

działań

budowa i przebudowa obecnej linii wodociągowej,
budowa stacji uzdatniania wody,
opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wody i uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na eksploatację ujęcia.

Projekt komplementarny z następującymi projektami
 nr 2/ZS/2020 Placówka wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa w Strzyżowie
Działanie 8.4 EFS.
 nr 4/ZS/2018 „Moja firma – moja praca” Działanie 7.3 – finansowanie z EFS.


nr 10/ZS/2020 Integracyjny plener malarski Piknik integracyjny.

5. Typ projektu:
A. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastrukturalnych
z przeznaczeniem na cele
społeczne
D. zagospodarowanie
przestrzeni publicznej
na cele społeczne

x

B. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastruktury kultury

E. modernizacje, renowacje
budynków użyteczności
publicznej poprawiające ich
estetykę zewnętrzną
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C. działania prowadzące do
ożywienia gospodarczego
rewitalizowanych obszarów

x

F. modernizacje, renowacje
części wspólnych
wielorodzinnych budynków
mieszkalnych
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G. INNE?

6. Wskaźniki realizacji celu projektu


Powierzchnia odnowionych
budynków [m2]:

948,1 m²



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:



Powierzchnia zagospodarowanego
obszaru [ha]:

0,5 ha



Liczba założonych firm [szt.]:



Inne, jakie?

Długość wybudowanej linii wodociągowej - 200 mb

C. FINANSOWANIE PROJEKTU
7. Budżet projektu (w zł);

660 000

8. Oczekiwana wielkość wsparcia z EFRR (max. 95%)

627 000

9. Udział środków własnych

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)

33 000

11.2. Zadania uzupełniające

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO

1/ZI/U/2023

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY STRZYŻÓW NA LATA 2017-2023
Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Strzyżowie (pokój nr 30)
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy

Gmina Strzyżów

1.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul.,
nr lokalu)

38-100 Strzyżów

1.3. Dane osoby
upoważnionej do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

1.2. Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

ul. Przecławczyka 5

tel. 17 276 13 54,
e-mail: gmina@strzyzow.pl

Barbara Ruszała 17 276 13 54 wew. 45
Bogdan Żybura – 504 196 836, pgkim.strzyzow@wp.pl

2. Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
[153]
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osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe
podmioty gospodarcze
podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy
o działalności leczniczej (typ beneficjenta działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków)
Inne
B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
3. Tytuł projektu

Poprawa jakości gospodarki wodnej w Gminie Strzyżów

3.1. Lokalizacja projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI, NA KTÓRYM
ZAPLANOWANO REALIZACJĘ
PROJEKTU

OBSZAR RWITALIZACJI: NR 1

ADRES:

Zadanie nr 1. Działka: 546/1,

Strzyżów

Zadanie nr 2. Działki: 97/7;113/27; 113/31;
1875; 1876 1885; 1886; 1888; 1897/3; 128/7;
1919/1; 1920; 1921; 1922; 145/12; 145/18;
145/19; 164/19; 164/20; 164/10; 164/12;
164/15; 164/16; 164/17; 164/18; 190; 220/31;
220/32; 220/10; 220/11; 22/2; 221/5; 222/1;
222/5; 223/5; 224/22; 224/2; 229/2; 229/1;
225/4; 232; 1957; 970/31; 970/11; 970/12;
970/13; 970/19; 980/3; 980/5; 980/7; 987; 988.

1.

ul. Polna

2.

ul. Sobieskiego

3.

ul. Południowa

Zadanie 3. Działka: 1435/5
3.2. Przewidywany termin
rozpoczęcia i zakończenia prac
3.3. Stopień zaawansowania
prac (analizy, zezwolenia,
dok. techniczna)

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2023

Zaawansowanie prac do zadania nr I
1.

Wykonanie badań geofizycznych – elektrooporowych.

2.

Projekt robót geologicznych na wykonanie odwiertu.

3.

Wykonanie otworu rozpoznawczego.

4.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

5.

Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6.

Wykonanie otworu studziennego docelowego.

7.

Zakup działki o pow. 10 a.

8.

Opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wody.

4. Opis projektu (max. 4000 znaków)
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Cel projektu:

Poprawa jakości zamieszkania na obszarach objętych rewitalizacją poprzez zwiększony
odsetek ludności korzystający z zaopatrzenia w wodę.

Jakie cele rewitalizacyjne
spełnia projekt?

1.

Poprawa jakości zamieszkania w obszarze rewitalizacji.

2.

Poprawić standard techniczny i środowiskowy obszarów zamieszkania.

3.

Poprawić wyposażenie w niezbędną infrastrukturę techniczną, w tym sieć
wodociągową i nowe ujęcia wody.

1.

Rozwiązanie problemów w sferze gospodarczej, socjalnej i środowiskowej,
przestrzenno-gospodarczej i technicznej.

2.

Wzrost dostępności mieszkańców do usług świadczonych przy użyciu infrastruktury
technicznej oraz wzrost jakości tych usług.

3.

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości wody pitnej, spełniającej
normy polskie i europejskie.

Jakie efekty rewitalizacyjne
spełnia projekt?

Najważniejsze zadania
rzeczowo-techniczne
do wykonania (zakres
projektu):

Zadanie I Budowa nowego ujęcia wody dla miasta Strzyżowa wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wykonanie projektu budowlanego ujęcia wody wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną.
Budowa budynku technicznego wraz ze stacją uzdatniania wody – eliminacja jodu
manganu.
Budowa grawitacyjnych zbiorników wody o pojemności 200 m3.
Wykonanie technicznej sieci przyłączeniowej (wodociągowej, kanalizacyjnej
i elektrycznej).
Budowa drogi dojazdowej i ogrodzenie działki ujęcia wody.
Uzyskanie decyzji na eksploatację.
Rozliczenie zadania inwestycyjnego.

Zadanie II Przebudowa istniejącej magistrali sieci wodociągowej Ø 300 metodą |
bezwykopową.
1. Wybór metody renowacji wodociągu,
2. Przetarg na wyłonienie wykonawcy,
3. Wykonanie przebudowy sieci
4. Rozliczenie zadania inwestycyjnego.
Zadanie III Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Południowej

Komplementarność
z projektami wpisanymi do
LPR




1. Wykonanie projektu modernizacji stacji uzdatniania wody.
2. Zakup urządzeń.
3. Prace montażowe – wykonanie prac we własnym zakresie.
4. Rozliczenie zadania inwestycyjnego.
nr 2/ZS/2020 „Placówka wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa w Strzyżowie”
Działanie 8.4 EFS.
nr 3/ZS/2023 Kawiarnia społeczna – miejsce spotkań, działań i rozwoju

5. Typ projektu:
A. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastrukturalnych
z przeznaczeniem na cele
społeczne

B. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastruktury kultury
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C. działania prowadzące
do ożywienia
gospodarczego
rewitalizowanych
obszarów

X
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D. zagospodarowanie
przestrzeni publicznej na cele
społeczne

E. modernizacje, renowacje
budynków użyteczności
publicznej poprawiające ich
estetykę zewnętrzną

F. modernizacje,
renowacje części
wspólnych
wielorodzinnych
budynków
mieszkalnych

G. INNE?

6. Wskaźniki realizacji celu projektu


Powierzchnia odnowionych budynków
[m2]:



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:



Powierzchnia zagospodarowanego
obszaru [ha]:



Liczba założonych firm [szt.]:



Inne, jakie?

1.

Zwiększenie osób i podmiotów gospodarczych dodatkowych
korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę w ilości od
200-500 mieszkańców i 10-20 podmiotów.

2.

Długość wybudowanej,
wodociągowej 2,5 (km).

przebudowanej,

rozbudowanej

sieci

C. FINANSOWANIE PROJEKTU
7. Budżet projektu (w zł);

8. Oczekiwana wielkość wsparcia z EFRR (max. 95%)

9. Udział środków własnych

Zadanie 1.

1 000 000 zł

Zadanie 2.

1 500 000 zł

Zadanie 3.

100 000 zł

2 000 000 zł tj. 75% planowanych inwestycji

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)

400 000 zł

200 000 zł

-

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO

2/ZI/U/2018

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY STRZYŻÓW NA LATA 2017-2023
Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Strzyżowie (pokój nr 30)
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy

Gospodarstwo Agroturystyczne Agro-Zagroda

1.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul.,

38-100 Strzyżów,
ul. Tunelowa 25

1.2. Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

nr lokalu)
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e-mail:
masli170456@gmail.com
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1.3. Dane osoby
upoważnionej do kontaktu

Marek Śliwiński, 604 636 304

2. Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

e-mail: masli170456@gmail.com

jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły
i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe
X

podmioty gospodarcze
podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy
o działalności leczniczej (typ beneficjenta działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków)
Inne
B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
3. Tytuł projektu

Dobudowa i wyposażenie w sprzęt sali dydaktyczno-ekspozycyjnej z zapleczem
socjalnym dla 25-30 osób

3.1. Lokalizacja projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI, NA KTÓRYM
ZAPLANOWANO REALIZACJĘ
PROJEKTU

OBSZAR REWITALIZACJI:
Nr 1

3.2. Przewidywany termin
rozpoczęcia i zakończenia prac
3.3. Stopień zaawansowania
prac (analizy, zezwolenia,
dok. techniczna)

ADRES:
Strzyżów, ul. Tunelowa 25

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2017

2023

Posiadam aktualne pozwolenie na budowę obiektu

4. Opis projektu (max. 4000 znaków)
Cel projektu:

Odbudować spójność społeczną w gminie Strzyżów

Jakie cele rewitalizacyjne
spełnia projekt?

Budować autentyczny dialog z mieszkańcami w procesie rewitalizacji

Jakie efekty rewitalizacyjne
spełnia projekt?

Zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w rewitalizację dzięki działaniom edukacyjnym
i kulturowym.
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Najważniejsze zadania
rzeczowo-techniczne
do wykonania (zakres
projektu):

Gospodarstwo Agroturystyczne Agro-Zagroda poza działalnością gospodarczą od kilku lat
prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu poznawania ginących
zawodów oraz życia w domowym gospodarstwie rolnym. Zgromadzono w tym celu szereg
eksponatów. Posiadamy również proste narzędzia i urządzenia, na których uczestnicy zajęć
wykonywać mogą proste czynności niegdyś wykonywane w gospodarstwie domowym.
Celem projektu jest:
– dobudowa sali dydaktyczno-ekspozycyjnej o pow. 26 m2 ,
– dobudowa łazienek wraz z białym montażem osobno dla kobiet i mężczyzn,
– dobudowa kotłowni wyposażonej w piec,
– zrobienie układu centralnego ogrzewania,
– wyposażenie sali dydaktyczno-ekspozycyjnej w sprzęt oraz eksponaty używane niegdyś
w gospodarstwie domowym,
– zakup: stołów, krzeseł, projektora i ekranu.
W sali dydaktyczno-ekspozycyjnej prowadzone będą zajęcia dydaktyczne wraz
z prezentacją prac wykonywanych niegdyś w gospodarstwie rolnym i domowym dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Strzyżów. Zajęcia prowadzone będą w grupach 20-25
osobowych przez cały rok w okresie lat 2017-2023.

Komplementarność
z projektami wpisanymi do
LPR

Projekt komplementarny z projektem nr 8/ZS/2023 „Objęcie dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Strzyżów zajęciami dydaktycznymi z zakresu prac wykonywanych niegdyś
w gospodarstwie rolnym i poznawania ginących zawodów wraz z demonstracją”.

5. Typ projektu:
A. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastrukturalnych
z przeznaczeniem na cele
społeczne

X

D. zagospodarowanie
przestrzeni publicznej
na cele społeczne

B. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastruktury kultury

E. modernizacje, renowacje
budynków użyteczności
publicznej poprawiające ich
estetykę zewnętrzną

X

C. działania prowadzące do
ożywienia gospodarczego
rewitalizowanych obszarów

F. modernizacje, renowacje
części wspólnych
wielorodzinnych budynków
mieszkalnych

G. INNE?

6. Wskaźniki realizacji celu projektu


Powierzchnia odnowionych
budynków [m2]:



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:



Powierzchnia zagospodarowanego
obszaru [ha]:



Liczba założonych firm [szt.]:



Inne, jakie?

Powierzchnia rozbudowanego budynku [m2]: 52

C. FINANSOWANIE PROJEKTU
7. Budżet projektu (w zł);

100 000

8. Oczekiwana wielkość wsparcia z EFRR (max. 95%)

95 000
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9. Udział środków własnych

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)

5000

0

0

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO

3/ZI/U/2017

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY STRZYŻÓW NA LATA 2017-2023

Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Strzyżowie (pokój nr 30)
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy

Marcin Bosek działający w imieniu: Modern Forms, E-Tritons.c., Network Sp. z o.o.,
Triton Nieruchomości Sp. z o.o.

1.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul.,
nr lokalu)

38-100 Strzyżów

1.3. Dane osoby
upoważnionej do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)
Marcin Bosek
tel. 602 794 347
marcinbosek@gmail.com

2. Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

1.2. Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

Dobrzechów 446b

tel. 602 794 347
marcinbosek@gmail.com

jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe
Tak

podmioty gospodarcze
podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy
o działalności leczniczej (typ beneficjenta działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków)
Inne
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B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
3. Tytuł projektu

Rozwój grupy kapitałowej oparty na innowacji technologicznej
i produktowej

3.1. Lokalizacja projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI, NA KTÓRYM
ZAPLANOWANO REALIZACJĘ
PROJEKTU

OBSZAR REWITALIZACJI:
Dobrzechów

3.2. Przewidywany termin
rozpoczęcia i zakończenia prac
3.3. Stopień zaawansowania
prac (analizy, zezwolenia,
dok. techniczna)

ADRES:
Dobrzechów
446b,
nr
nr 1227/3; 1223, 1222 oraz 1224

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

01.01.2017

31.12.2020

działek:

15% Obecnie rozpoczęto inwestycję związaną z wyposażeniem części produkcyjnej w
nowoczesne
maszyny
i
urządzenia.
Prowadzono
są
prace
B+R
w 3 projektach badawczych. Złożono dokumenty do pozwolenia na rozbudowę hali
produkcyjnej. Prowadzone są rozmowy z firmami architektonicznymi w celu wyboru
wykonawcy projektu zagospodarowania całości trenu będącego własnością krupy
kapitałowej.

4. Opis projektu (max. 4000 znaków)

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój tleniącej grupy kapitałowej składającej się z firmy produkcyjnej
zajmującej się obróbką metali, tworzyw sztucznych, nakładaniem powłok i drukiem 3d,
agencji interaktywnej zajmującej się programowaniem systemów e-commerce i
marketingiem internetowym, firmy badawczej zajmującej się pracami B+R na potrzeby całej
grupy kapitałowej. Grupa wprowadza na rynek innowacyjne produkty, usługi będące
wynikiem własnych prac (prowadzonych wewnątrz grupy prac B+R).

Jakie cele rewitalizacyjne
spełnia projekt?

Wspiera zagospodarowanie obiektów pofabrycznych oraz terenów pokolejowych
i powyrobiskowych, wspiera współpracę biznesu z samorządem i światem nauki (sieci
kooperacyjne, fora gospodarcze, klastry przemysłowe i usługowe), tworzy kompetencje dla
zatrudnienia wysokiej jakości, w tym dla kobiet i osób 50+.

Jakie efekty rewitalizacyjne
spełnia projekt?

Utworzenie nowych miejsc pracy, utworzenie nowych powierzchni produkcyjnych,
wdrożenie nowych technologii i myśli technicznej.

Najważniejsze zadania
rzeczowo-techniczne
do wykonania (zakres
projektu):

Komplementarność
z projektami wpisanymi do
LPR

1.
2.
3.

Rozbudowa istniejących nieruchomości – budynków biurowych i hal produkcyjnych.
Zagospodarowanie terenu po byłej składnicy GS.
Wyposażenie w sprzęt biurowy, produkcyjny i badawczy poszczególnych firm
z grupy kapitałowej.

Utworzenie
działu
i laboratoriów.

badawczo-rozwojowego,

zbudowanie

agendy

badawczej

Projekt komplementarny z projektem nr 4/ZS/2018 „Moja firma – moja praca” Działanie 7.3
– finansowanie z EFS.

5. Typ projektu:
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A. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastrukturalnych
z przeznaczeniem na cele
społeczne

B. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastruktury kultury

C. działania prowadzące do
ożywienia gospodarczego
rewitalizowanych obszarów

D. zagospodarowanie
przestrzeni publicznej
na cele społeczne

E. modernizacje, renowacje
budynków użyteczności
publicznej poprawiające ich
estetykę zewnętrzną

F. modernizacje, renowacje
części wspólnych
wielorodzinnych budynków
mieszkalnych

Tak

G. INNE?

6. Wskaźniki realizacji celu projektu


Powierzchnia odnowionych
budynków [m2]:



Powierzchnia zagospodarowanego
obszaru [ha]:

0,8 ha



Inne, jakie?

Budowa 5000 m2



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:

30-50



Liczba założonych firm [szt.]:

0

C. FINANSOWANIE PROJEKTU
7. Budżet projektu (w zł);

20 000 000 zł

8. Oczekiwana wielkość wsparcia z EFRR (max. 95%)

70%

9. Udział środków własnych

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)

2 000 000

2 000 000

3 000 000
finansowy

inwestor

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO

4/ZI/U/2023

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY STRZYŻÓW NA LATA 2017-2023
Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Strzyżowie (pokój nr 30)
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy

Grupowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska BAN-MED Marek Banaś Sp. k.

1.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul.,
nr lokalu)

38-100 Strzyżów

1.3. Dane osoby
upoważnionej do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail) Marek Banaś tel. 606 166 150 e-mail: mar_ban@op.pl

2. Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

1.2. Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

Dobrzechów 478a
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jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe
X

podmioty gospodarcze
podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy
o działalności leczniczej (typ beneficjenta działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków)
Inne
B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
3. Tytuł projektu

Dom Spokojnej Starości Rescante

3.1. Lokalizacja projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI, NA KTÓRYM
ZAPLANOWANO REALIZACJĘ
PROJEKTU

OBSZAR REWITALIZACJI:
Działka nr 1846/2
obręb 0008 Dobrzechów

3.2. Przewidywany termin
rozpoczęcia i zakończenia prac
3.3. Stopień zaawansowania
prac (analizy, zezwolenia,
dok. techniczna)

ADRES:
Dobrzechów, działka przy DW988
(trasa Rzeszów – Warzyce)

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

wiosna 2019

jesień 2019

Pełna dokumentacja i pozwolenie na budowę.

4. Opis projektu (max. 4000 znaków)
Cel projektu:

Zapewnienie osobom starszym godnej opieki na starość.

Jakie cele rewitalizacyjne
spełnia projekt?

Zaopiekowanie się osobami starszymi, stworzenie wielu miejsc pracy (ok. 80 pracowników),
aktywizacja lokalnej społeczności.

Jakie efekty rewitalizacyjne
spełnia projekt?

Zaopiekowanie się osobami starszymi, stworzenie wielu miejsc pracy (ok. 80 pracowników),
aktywizacja lokalnej społeczności.
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Najważniejsze zadania
rzeczowo-techniczne
do wykonania (zakres
projektu):

Pełna realizacja – od zagospodarowania działki do wybudowania nowego budynku oraz
do jego wyposażenia.

Komplementarność
z projektami wpisanymi do
LPR

Projekt komplementarny z projektami:


nr 4/ZS/2018 „Moja firma – moja praca” Działanie 7.3 – finansowanie z EFS.



nr 7/ZS/2020 STOP Cukrzycy na Podkarpaciu – edukacja, diagnostyka – wczesna
prewencja chorób cywilizacyjnych. RPO WP – Działanie 7.6 Programy profilaktyczne
w regionie.

5. Typ projektu:
A. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastrukturalnych
z przeznaczeniem na cele
społeczne

B. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastruktury kultury

C. działania
prowadzące do
ożywienia
gospodarczego
rewitalizowanych
obszarów

D. zagospodarowanie
przestrzeni publicznej
na cele społeczne

E. modernizacje, renowacje
budynków użyteczności
publicznej poprawiające ich
estetykę zewnętrzną

F. modernizacje,
renowacje części
wspólnych
wielorodzinnych
budynków
mieszkalnych

X

G. INNE?

6. Wskaźniki realizacji celu projektu


Powierzchnia odnowionych budynków
[m2]:

-



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:

40



Powierzchnia zagospodarowanego
obszaru [ha]:

1,25



Liczba założonych firm [szt.]:

1



Inne, jakie?

1.

Liczba pensjonariuszy ogółem – 80 osób.

2.

Liczba pensjonariuszy z terenu gminy Strzyżów min 10.

C. FINANSOWANIE PROJEKTU
7. Budżet projektu (w zł);

Brutto 10 000 000 zł

8. Oczekiwana wielkość wsparcia z EFRR (max. 95%)

50% tj. 5 000 000 zł

9. Udział środków własnych

5/ZI/U/2023

Kapitał własny

Kredyt

20% tj. 2 000 000 zł

30% tj. 3 000 000 zł

Inny (jaki)

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO
W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY STRZYŻÓW NA LATA 2017-2023
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Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Strzyżowie (pokój nr 30)
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Marii Panny i Bożego Ciała w Strzyżowie

1.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul.,
nr lokalu)

38-100 Strzyżów

1.3. Dane osoby
upoważnionej do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

2. Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

1.2. Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

ul. Przekopna 1

tel. 17 276 11 00
fax 17 276 11 00
farastrzyzow@gmail.com

ks. dr Jan Wolak – proboszcz parafii, tel. 17 276 11 00

jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych

X

spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe
podmioty gospodarcze
podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy
o działalności leczniczej (typ beneficjenta działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków)
Inne
B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
3. Tytuł projektu

Roboty renowacyjne i konserwatorskie przy budynku Domu Parafialnego –
nadanie nowych funkcji kulturalnych, społecznych i turystycznych jako Centrum
Integracji Międzykulturowej w Strzyżowie
3.1. Lokalizacja projektu

OBSZAR REWITALIZACJI:

ADRES:

PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI, NA KTÓRYM
ZAPLANOWANO REALIZACJĘ
PROJEKTU

Obszar nr 1 Strzyżów – działka nr ewid. 1078

ul. Przekopna 1, 38-100 Strzyżów

3.2. Przewidywany termin

Termin rozpoczęcia
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rozpoczęcia i zakończenia prac
3.3. Stopień zaawansowania
prac (analizy, zezwolenia,
dok. techniczna)

2018

2020

Wpis do rejestru zabytków

4. Opis projektu (max. 4000 znaków)

Cel projektu:

Jakie cele rewitalizacyjne
spełnia projekt?

Jakie efekty rewitalizacyjne
spełnia projekt?

Najważniejsze zadania
rzeczowo-techniczne
do wykonania (zakres
projektu):

Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenie zdegradowanym
poprzez prace renowacyjne i konserwatorskie budynku Centrum oraz renowację schodów
wieży kościelnej.

1.

Budowanie dialogu z mieszkańcami w procesie rewitalizacji.

2.

Poprawa jakości zamieszkania na obszarach rewitalizacji.

3.

Tworzenie lepszych przestrzeni publicznych.

4.

Chronić krajobraz kulturowy centrum Strzyżowa.

5.

Kulturę i sztukę uczynić motorem rewitalizacji centrum Strzyżowa.

6.

Budować wizerunek centrum jako przestrzeni atrakcyjnej.

1.

Poprawa estetyki i funkcjonalności miejskich przestrzeni kulturowo- turystycznych

2.

Zwiększenie bezpieczeństwa w korzystaniu z usług kulturalnych i turystycznych
(obecny budynek i schody wieży grożą zawaleniem).

3.

Aktywizacja i edukacja kulturalna różnych grup społecznych.

4.

Podniesienie poziomu atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Strzyżowa.

5.

Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

6.

Poprawa stanu technicznego obiektu i estetyki obiektu.

7.

Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont budynku Domu
Parafialnego oraz schodów wieży kościelnej.

Dom Parafialny, w którym ma zostać utworzone Centrum Integracji Międzykulturowej
w Strzyżowie przy ul. Przekopnej 1 w Strzyżowie, wpisany jest do rejestru zabytków nr A –
547
W celu realizacji zamierzeń niezbędne jest wykonanie następujących
inwestycyjnych, które przywrócą estetykę budynku:













Roboty restauratorskie i konserwatorskie przy budynku to:
wymiana pokrycia dachowego i elementów więźby dachowej,
montaż rynien dachowych i spustowych,
remont elewacji,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana instalacji elektrycznej,
wykonanie instalacji gazowej budynku,
wymiana stropów w budynku,
renowacja schodów wewnątrz budynku oraz schodów wieży kościelnej,
remont klatki schodowej wewnątrz budynku,
remont sali widowiskowej wewnątrz budynku,
osuszenie budynku i piwnic,
remont łazienki i WC.

[165]

działań

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017-2023 (LPR)

Komplementarność
z projektami wpisanymi do
LPR

nr 6/ZS/2018 „Kulturalna rewitalizacja – projekt kulturalno--społeczny ożywienia obszarów
zdegradowanych Gminy Strzyżów”.

5. Typ projektu:
A. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastrukturalnych
z przeznaczeniem na cele
społeczne

B. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastruktury
kultury

D. zagospodarowanie
przestrzeni publicznej
na cele społeczne

E. modernizacje, renowacje
budynków użyteczności
publicznej poprawiające ich
estetykę zewnętrzną

C. działania prowadzące
do ożywienia
gospodarczego
rewitalizowanych
obszarów

X

F. modernizacje,
renowacje części
wspólnych
wielorodzinnych
budynków mieszkalnych

G. INNE?

6. Wskaźniki realizacji celu projektu


Powierzchnia odnowionych budynków
[m2]:



Powierzchnia zagospodarowanego
obszaru [ha]:



Inne, jakie?

440 m2



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:

-



Liczba założonych firm [szt.]:

-

C. FINANSOWANIE PROJEKTU
7. Budżet projektu (w zł);

5 000 000 PLN

8. Oczekiwana wielkość wsparcia z EFRR (max. 95%)

4 750 000

9. Udział środków własnych

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)

250 000

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO

6/ZI/U/2017

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY STRZYŻÓW NA LATA 2017-2023
Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Strzyżowie (pokój nr 30)
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy

Mplus Medyk Sp. z o.o. sp. k.
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1.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul.,
nr lokalu)

35-055 Rzeszów
ul. Szopena 5/4

1.2. Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

17 850 80 05

1.3. Dane osoby
upoważnionej do kontaktu

Tomasz Brud

2. Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe
podmioty gospodarcze
podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy
o działalności leczniczej (typ beneficjenta działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków)

X

Inne
B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
3. Tytuł projektu

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy – Bez barier
3.1. Lokalizacja projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI, NA KTÓRYM
ZAPLANOWANO REALIZACJĘ
PROJEKTU

OBSZAR REWITALIZACJI:

ADRES:

Strzyżów 1

ul. Kombatantów działki nr 203/1
i 204/1

3.2. Przewidywany termin
rozpoczęcia i zakończenia prac
3.3. Stopień zaawansowania
prac (analizy, zezwolenia,
dok. techniczna)

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

kwiecień 2017

lipiec 2018

Mplus Medyk sp. z o.o. sp. k. złożył kompletną i niezbędną dokumentację na pozwolenie
na budowę (wszelkie wymagane dokumenty według prawa budowlanego).

4. Opis projektu (max. 4000 znaków)
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Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zapewnienie kompleksowych usług opiekuńczych
i pielęgnacyjnych oraz podniesienie samodzielności osób (niesamodzielnych) starszych.
Cele szczegółowe:
– zapewnienie miejsc opieki całodobowej dla 70 osób i opieki dziennej dla osób
(niesamodzielnych) starszych,
– wzrost jakości usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych dla osób (niesamodzielnych) starszych,
– wzrost pewności siebie i umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji poprzez udział
w poradnictwie psychologicznym,
– podniesienie dostępności do sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w opiece na
osobami (niesamodzielnymi) starszymi.
Dodatkową planowaną działalnością jest stworzenie Centrum Dietetycznego i Leczenia
Otyłości. Prowadzenie edukacji dla dzieci i młodzieży, a także dla osób dorosłych. Krzewienie
aktywności fizycznej. Prowadzenie wielu różnorodnych programów profilaktycznych.
Poprawienie jakości zamieszkania na obszarach rewitalizacji.

Jakie cele rewitalizacyjne
spełnia projekt?

Podniesienie standardu usług społecznych poprzez wspieranie prywatnych inicjatyw na rzecz
sytuowania w obszarze rewitalizacji usług społecznych – w tym opieka osób starszych,
budować włączenie społeczne dzięki uczestnictwu w kulturze i aktywnościom sportowym.

Jakie efekty rewitalizacyjne
spełnia projekt?

Stworzenie warunków do profesjonalnej opieki na osobami starszymi, stworzenie
dodatkowych miejsc pracy dla kadry o wysokich kwalifikacjach, w tym dla kobiet i osób 50+.

Najważniejsze zadania
rzeczowo-techniczne
do wykonania (zakres
projektu):

Budowa budynku, przygotowanie drogi doprowadzającej bezpośrednio do budynku,
wykończenie i wyposażenie w niezbędny sprzęt medyczny, tak aby spełnić wymogi
ministerialne dla zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Komplementarność
z projektami wpisanymi do
LPR

Projekt komplementarny z projektami:


nr 4/ZS/2018 „Moja firma – moja praca” Działanie 7.3 – finansowanie z EFS.



nr 7/ZS/2020 STOP Cukrzycy na Podkarpaciu – edukacja, diagnostyka – wczesna
prewencja chorób cywilizacyjnych. RPO WP – Działanie 7.6 Programy profilaktyczne
w regionie.

5. Typ projektu:
A. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastrukturalnych
z przeznaczeniem na cele
społeczne

x

B. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastruktury kultury

C. działania prowadzące
do ożywienia
gospodarczego
rewitalizowanych
obszarów

D. zagospodarowanie
przestrzeni publicznej na cele
społeczne

x

E. modernizacje, renowacje
budynków użyteczności
publicznej poprawiające ich
estetykę zewnętrzną

F. modernizacje,
renowacje części
wspólnych
wielorodzinnych
budynków mieszkalnych

[168]

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017-2023 (LPR)

G. INNE?

6. Wskaźniki realizacji celu projektu


Powierzchnia odnowionych budynków
[m2]:

Budowany budynek
1500 m2



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:

20



Powierzchnia zagospodarowanego
obszaru [ha]:

0,61 ha



Liczba założonych firm [szt.]:

1



Inne, jakie?

C. FINANSOWANIE PROJEKTU
7. Budżet projektu (w zł);

4 940 000,00 zł

8. Oczekiwana wielkość wsparcia z EFRR (max. 95%)

85%

9. Udział środków własnych

7/ZI/U/2017

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)

2 000 000,00

2 940 000,00

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO
W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY STRZYŻÓW NA LATA 2017-2023

Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Strzyżowie (pokój nr 30)
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy

Roman Fąfara

1.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul.,
nr lokalu)

38-100 Strzyżów,

1.3. Dane osoby
upoważnionej do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

2. Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

1.2. Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

ul. Czarnieckiego 1

604 492 076
roman.f@poczta.onet.pl

Roman Fąfara, 604 492 076, roman.f@poczta.onet.pl

jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły
i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
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kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe

x

podmioty gospodarcze
podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy
o działalności leczniczej (typ beneficjenta działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków)
Inne
B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
3. Tytuł projektu
3.1. Lokalizacja projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI, NA KTÓRYM
ZAPLANOWANO REALIZACJĘ
PROJEKTU

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kombatantów w Strzyżowie na
potrzeby utworzenia miejsca rekreacji dla rodzin z dziećmi

OBSZAR REWITALIZACJI:

ADRES:

Strzyżów I,

Strzyżów, ul. Kombatantów

Działka nr 184/13, 184/15, 186/4

3.2. Przewidywany termin
rozpoczęcia i zakończenia prac
3.3. Stopień zaawansowania
prac (analizy, zezwolenia,
dok. techniczna)

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2020

Pozwolenie na budowę, decyzja nr 90/4/2010 z klauzulą 182/2015 oraz decyzja
174/2016

4. Opis projektu (max. 4000 znaków)

Cel projektu:

Jakie cele rewitalizacyjne
spełnia projekt?

Jakie efekty rewitalizacyjne
spełnia projekt?

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności oraz wykorzystanie potencjału terenów
przy ul. Kombatantów poprzez utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku.

1.

Wyzwolenie potencjału obszaru rewitalizacji Gminy Strzyżów i jej
mieszkańców.

2.

Ożywienie gospodarcze obszarów rewitalizacji.

3.

Stworzenie lepszej przestrzeni publicznej przeznaczonej do spotkań z udziałem
mieszkańców.

4.

Tworzenie nowych miejsc dla integracji mieszkańców.

1.

Aktywizacja i wzrost konkurencyjności Gminy Strzyżów.

2.

Rewitalizacja i odnowa zdegradowanych obszarów miasta.
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Najważniejsze zadania
rzeczowo-techniczne
do wykonania (zakres
projektu):

Komplementarność
z projektami wpisanymi do
LPR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plac zabaw dla dzieci.
Miejsca parkingowe.
Nawierzchnie chodnikowe.
Nawierzchnie drogowe.
Roślinność – kompozycja zieleni i drzew – mała architektura
Przestrzeń wypoczynku dla rodzin z małymi dziećmi.
Ścieżki zdrowia dla seniorów.

Projekt komplementarny z projektami:


nr 4/ZS/2018 „Moja firma – moja praca” Działanie 7.3 – finansowanie z EFS.



nr 9/ZS/2023 „Strzyżów biega i maszeruje”.



nr 10/ZS/2020 Integracyjny plener malarski Piknik integracyjny.

5. Typ projektu:
A. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastrukturalnych
z przeznaczeniem na cele
społeczne

B. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastruktury kultury

C. działania prowadzące do
ożywienia gospodarczego
rewitalizowanych obszarów

D. zagospodarowanie
przestrzeni publicznej
na cele społeczne

E. modernizacje, renowacje
budynków użyteczności
publicznej poprawiające ich
estetykę zewnętrzną

F. modernizacje, renowacje
części wspólnych
wielorodzinnych budynków
mieszkalnych

x

G. INNE?

6. Wskaźniki realizacji celu projektu


Powierzchnia odnowionych budynków
[m2]:



Powierzchnia zagospodarowanego
obszaru [ha]:



Inne, jakie?

1,19
1.



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:



Liczba założonych firm [szt.]:

Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją 1,19 [ha]

C. FINANSOWANIE PROJEKTU
7. Budżet projektu (w zł);

2 000 000 PLN

8. Oczekiwana wielkość wsparcia z EFRR (max. 95%)

1 900 000 PLN

9. Udział środków własnych

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)

100 000 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO
8/ZI/U/2023

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY STRZYŻÓW NA LATA
2017-2023
[171]

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017-2023 (LPR)

Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Strzyżowie (pokój nr 30)
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie

1.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul, nr
lokalu)

38-100 Strzyżów

1.3.
Dane
upoważnionej
kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

osoby
do

2. Typ beneficjenta

1.2.
Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

ul. Słowackiego 8

Tel. (17) 2761-109, fax. 2760-262,
e-mail: mgopsstrzyzow@onet.pl

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
posiadające osobowość prawną

x

instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i
placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i
związków wyznaniowych
spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe
podmioty gospodarcze
podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy
o działalności leczniczej (typ beneficjenta działanie 3.2 modernizacja
energetyczna budynków)
Inne
B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
3. Tytuł projektu
3.1. Lokalizacja projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI NA KTÓRYM
ZAPLANOWANO REALIZACJĘ
PROJEKTU?
3.2. Przewidywany termin
rozpoczęcia i zakończenia
prac

Miejsce tymczasowego schronienia w formie ogrzewalni
OBSZAR REWITALIZACJI:

ADRES:

STRZYŻÓW

UL. 1 MAJA
38-100 STRZYŻÓW

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2019r.

2021r.
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3.3. Stopień zaawansowania
prac (analizy, zezwolenia,
dok. techniczna)

Brak zezwoleń i dokumentacji.

4. Opis projektu (max. 4000 znaków)

Celem projektu jest utworzenie miejsca tymczasowego schronienia w formie ogrzewalni.
Głównym celem ogrzewalni będzie zwiększenie bezpieczeństwa oraz uchronienie osób
bez dachu nad głową, szczególnie w okresie jesienno–zimowym przed wychłodzeniem
i zamarznięciem. Ogrzewalnia będzie miała formę placówki o niskim standardzie, która
będzie świadczyć pomoc tymczasową i podstawową. W ogrzewalni będzie możliwość
spędzenia nocy w ciepłym pomieszczeniu (krzesło, ławka lub inne miejsce do siedzenia),
skorzystanie z łaźni i toalety. Prawo do pobytu w ogrzewalni będą miały osoby, które
same się tam zgłoszą lub zostaną przywiezione przez policję, straż miejska czy pogotowie.
Formalności przy przyjęciu do ogrzewalni będą ograniczone do niezbędnego minimum –
brak wywiadu środowiskowego czy skierowania od pracownika socjalnego.

Cel projektu:

Jakie cele rewitalizacyjne
spełnia projekt?

Zmniejszenie skali narażenia na ubóstwo i wykluczenie społeczne

Jakie
rewitalizacyjne
projekt?

efekty
spełnia

Rozbudowa infrastruktury pomocy społecznej, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa,
zmniejszeniu problemu ubóstwa

Najważniejsze
zadania
rzeczowo-techniczne do
wykonania
(zakres
projektu):

- Adaptacja i remont dwóch pomieszczeń: podłogi, ściany, okna, drzwi, system wodnokanalizacyjny, system centralnego ogrzewania, oświetlenie;
- Wyposażenie łaźni z toaletą i prysznicem oraz pomieszczenia na ogrzewalnie;
- Przygotowanie osobnego wejścia/klatki schodowej do ogrzewalni.

Komplementarność
z projektami wpisanymi
do LPR

Projekt komplementarny z projektami:


2/ZS/2020 Placówka wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa w Strzyżowie RPO

WP działanie 8.4.


4/ZS/2018 „Moja firma – moja praca” Działanie 7.3 – finansowanie z EFS.

5. Typ projektu:
A. przebudowa,
rozbudowa, modernizacja i
adaptacja obiektów
infrastrukturalnych z
przeznaczeniem na cele
społeczne

x

D.
zagospodarowanie
przestrzeni publicznej na
cele społeczne

B. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastruktury
kultury

C. działania prowadzące do
ożywienia gospodarczego
rewitalizowanych obszarów

E. modernizacje, renowacje
budynków
użyteczności
publicznej poprawiające ich
estetykę zewnętrzną

F. modernizacje, renowacje
części
wspólnych
wielorodzinnych budynków
mieszkalnych

G. INNE?

6. Wskaźniki realizacji celu projektu


Powierzchnia odnowionych budynków
[m2]:



50
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-
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Powierzchnia zagospodarowanego
obszaru [ha]:



Inne, jakie?



-

-

Liczba założonych firm [szt.]:

C. FINANSOWANIE PROJEKTU
7. Budżet projektu (w zł);

200.000,00zł

8. Oczekiwana wielkość wsparcia z EFRR (max 95%)

9. Udział środków własnych

190.000,00zł
Kapitał własny

Kredyt

10.000,00zł

Inny (jaki)
-

-

11.3. Zadania społeczne

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU SPOŁECZNEGO

1/ZS/2020

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY STRZYŻÓW NA LATA 2017-2023

Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Strzyżowie (pokój nr 30)
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”

1.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul.,
nr lokalu)

Lutcza 994

1.3. Dane osoby
upoważnionej do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

2. Typ beneficjenta

1.2. Dane telefoniczne,
fax, adres e-mail

609 081 313
fndacja@dobrezycie.org

Aleksandra Chodasz, tel. +48 609 08 13 13, e-mail: achodasz@dobrezycie.org
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
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kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe
podmioty gospodarcze
podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy
o działalności leczniczej (typ beneficjenta działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków)
Inne
B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
3. Tytuł projektu
3.1. Lokalizacja projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI, NA KTÓRYM
ZAPLANOWANO REALIZACJĘ
PROJEKTU
3.2. Przewidywany termin
rozpoczęcia i zakończenia prac

MŁODZI W CENTRUM – AKTYWNOŚĆ I ROZWÓJ SZANSĄ NA DOBRE ŻYCIE
OBSZAR REWITALIZACJI:

ADRES:

miasto Strzyżów

Strzyżów

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2020 r.

2023 r.

4. Opis projektu (max. 4000 znaków) – cel projektu, realizacja działań, zakres projektu

Cele projektu
1. Włączenie społeczne 150 zagrożonych wykluczeniem młodych osób z obszaru rewitalizacji (średnio 30 osób rocznie
w wieku 13-19 lat) poprzez zwiększenie ich szans edukacyjnych, rozwijanie postawy przedsiębiorczości oraz
uczestnictwo w kulturze i aktywnościach sportowych.
2. Odbudowanie spójności społecznej w Gminie Strzyżów oraz budowanie autentycznego dialogu z mieszkańcami
w procesie rewitalizacji poprzez zaangażowanie 400 osób w debaty i inicjatywy z zakresu przedsiębiorczości, sportu,
kultury.
3. Zwiększenie szans rozwoju osobistego, społecznego i ekonomicznego młodych mieszkańców poprzez warsztaty
rozwijające kompetencje 80 osób pracujących z młodzieżą.
Cele odpowiadają na problemy młodzieży związane ze skalą ubóstwa i zagrożenia wykluczeniem społecznym na
obszarze rewitalizacji. Długotrwałe bezrobocie i bieda rodziców oraz dziedziczenie ubóstwa dotyka dzieci, powodując
zjawisko wyuczonej bezradności i przyzwyczajenie do świadczeń instytucjonalnych. W rodzinach takich obserwuje się
często dezorganizację życia i narastanie zachowań patologicznych, w tym przemocy i uzależnień, które negatywnie
oddziałują na dzieci i młodzież. Widoczne jest też ograniczenie uczestnictwa w życiu społecznym.
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Główne potrzeby młodych osób, w szczególności zagrożonych wykluczeniem, do których chcemy dotrzeć:
 integracja ze środowiskiem lokalnym,
 poprawa kompetencji indywidualnych i społecznych,
 wzrost motywacji do działania, wiary we własne siły,
 zwiększenie wiedzy na temat rynku pracy i poruszania się po nim,
 nabycie umiejętności zaspokajania potrzeb własnym staraniem,
 nabycie wiedzy w zakresie działalności w sektorze ES.
Projekt będzie się opierać na dobrej współpracy z Domem Kultury, Muzeum i innymi instytucjami, organizacjami
i szkołami. Będzie realizowany z wykorzystaniem istniejącej i powstałej w ramach rewitalizacji infrastruktury.
Planowane działania (zgodne z przyjętymi celami rewitalizacji):
1. Warsztaty i wizyty studyjne, w tym wyjazdy
aktywność społeczną oraz wybór zawodu i miejsca pracy), budowanie pewności siebie, wyznaczanie i realizacja
celów, rozpoznanie i zmiana nawyków podnoszących ryzyko dziedziczenia ubóstwa, w tym profilaktyka uzależnień
i przemocy,
,
wodów i ścieżek edukacyjnych,
autoprezentacja, pisanie CV (w tym indywidualne doradztwo zawodowe),
,
.
2. Inicjatywy z zakresu przedsiębiorczości, sportu, kultury lub inne realizowane przez młodzież na obszarze
rewitalizacji (2 rocznie). Pracując przy inicjatywach, młodzi będą współpracować ze sobą nawzajem, z mieszkańcami,
firmami i instytucjami oraz z tutorami i ekspertami. Będą doskonalić umiejętności przydatne w życiu zawodowym
i społecznym np. metoda projektowa, komunikacja i praca w zespole. Rozwijając siebie, zainteresują się też
otoczeniem. Doświadczą wpływu, co zmotywuje ich do dalszej aktywności społecznej.

3. Debaty z mieszkańcami – po 1 w Strzyżowie i Dobrzechowie/rok – trening aktywności publicznej dla młodzieży
i dorosłych. Tematy dyskusji zgodne z celami rewitalizacji, w tym dotyczące zatrudnienia, ekonomii społecznej,
tworzenia przestrzeni publicznych do spotkań i rekreacji.
4. Warsztaty dla pracujących z młodzieżą (2 rocznie x 12 os.) z narzędzi aktywizacji i motywacji młodzieży,
wolontariatu, ekonomii społecznej.
5. Systematyczna ewaluacja (ankiety, wywiady, sondy), by sprawdzić rezultaty działań, opracować dobre praktyki
i rekomendacje dla kontynuacji i rozwoju projektu.
5. Typ projektu (odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych)
działania dotyczące zapobiegania zjawisku bezrobocia
x

działania dotyczące podniesienia bezpieczeństwa

x

działania dotyczące walki z problemami społecznymi

x

działania dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

x

działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich
inne, jakie?

6. Oczekiwane rezultaty
Jaki problem społeczny zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu? (proszę zaznaczyć max. 5 odpowiedzi)
zwiększenie stopnia integracji mieszkańców,
podniesienie poziomu aktywności społecznej mieszkańców,
podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców,
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poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych osób starszych,
poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla osób starszych,
aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
aktywizacja zawodowa kobiet (w szczególności młodych matek).
G. INNE, JAKIE?
7. Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu


Liczba osób objętych wsparciem

630



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:

-



Liczba wydarzeń w projekcie

55



Liczba założonych firm [szt.]:

-



Inne, jakie?

-

B. FINANSOWANIE PROJEKTU
8. Budżet projektu (w zł);

865 000,00 zł

9. Oczekiwana wielkość wsparcia z UE

700 000,00zł

10. Udział środków własnych

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)

-

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU SPOŁECZNEGO

2/ZS/2020

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY STRZYŻÓW NA LATA 2017-2023
Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Strzyżowie (pokój nr 30)
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy

Gmina Strzyżów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie

1.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul.,
nr lokalu)

38-100 Strzyżów

1.3. Dane osoby
upoważnionej do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

ul. Przecławczyka 5

1.2. Dane telefoniczne,
fax, adres e-mail

tel. 17 27161 354
e-mail: gmina@strzyzow.pl

Danuta Midura, tel. 17 276 11 09, e-mail: mgopsstrzyzow@onet.pl
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2. Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

X

jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe
podmioty gospodarcze
podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy
o działalności leczniczej (typ beneficjenta działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków)
Inne
B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
3. Tytuł projektu
3.1. Lokalizacja projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI, NA KTÓRYM
ZAPLANOWANO REALIZACJĘ
PROJEKTU
3.2. Przewidywany termin
rozpoczęcia i zakończenia prac

Placówka wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa w Strzyżowie
OBSZAR REWITALIZACJI:

ADRES:

miasto Strzyżów

Strzyżów

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018 r.

2020 r.

4. Opis projektu (max. 4000 znaków) – cel projektu, realizacja działań, zakres projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych,
opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, a także zahamowanie dziedziczenia ubóstwa na obszarze rewitalizacji poprzez uruchomienie świetlicy
środowiskowej dla dzieci i młodzieży z okolicznych szkół.
Dzieci z rodzin, które są w trudnej sytuacji życiowej bądź materialnej, bardzo często nie posiadają
wystarczającej opieki, przeżywają wiele doświadczeń traumatycznych i należą do tzw. grupy ryzyka. W rodzinach tych
mogą występować zaniedbania, brak opieki, alkoholizm czy przemoc. Dzieci wychowujące się w takich warunkach
często mają trudności w uczeniu się, w kontaktach z rówieśnikami, są zagrożone demoralizacją, przestępczością lub
uzależnieniami.
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Placówka wsparcia dziennego – świetlica będzie miała charakter opiekuńczo-wychowawczy i specjalistyczny,
w której będą organizowane np. takie zajęcia, jak: socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne,
logopedyczne, realizującej indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny,
w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię, działania animacyjne i socjoterapeutyczne.
Zadaniem świetlicy będzie wsparcie m.in. osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, wspieranie rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań opiekuńczo-wychowawczych,
wsparcie osób/rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z poźn. zm.), osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. nr 43 poz. 225 z późn. zm.), osób przebywających
w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, osób korzystających z PO PŻ.
Ponadto świetlica będzie wspierać dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, prowadzić działalność
profilaktyczną mającą na celu integrację wychowanków oraz ich rodzin ze środowiskiem i umiejętność zachowania się
w środowisku. W celu zapobiegania zbyt wczesnej inicjacji alkoholowej czy korzystania z innych używek
powodujących uzależnienia, a także promowania zdrowego stylu życia; w świetlicy będą realizowane programy
profilaktyczno-wychowawcze.
Realizacja projektu polegała będzie również na prowadzeniu zajęć profilaktycznych, dydaktycznych,
wychowawczych, zajęć rozwijających (co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych), takich jak:
porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne
i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje
społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresja kulturalna. Działalność
świetlicy będzie również polegać na zagospodarowaniu czasu wolnego m.in.:
1.
2.
3.
4.

pomoc w nauce i w uzupełnianiu zaległości edukacyjnych,
organizowanie czasu wolnego – prowadzenie zajęć tematycznych w placówce i poza nią umożliwiających
dziecku opanowanie zdrowego stylu życia,
rozwijanie zainteresowań,
rozwój umiejętności interpersonalnych,

5.
6.
7.
8.
9.

rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej,
opracowanie szczegółowych planów pracy, na podstawie diagnozy wewnętrznej,
zajęcia grupowe,
zajęcia indywidualne,
stała i systematyczna współpraca z rodziną (nawiązywanie kontaktów z rodzicami lub opiekunami dziecka,
prowadzenie rozmów indywidualnych i zajęć grupowych, zachęcanie rodziców do działań na rzecz dzieci
i świetlicy).
Przyjmowanie dzieci do placówki odbywać się będzie bez skierowania, a pobyt w niej nieodpłatny
i dobrowolny. Uczestnikiem świetlicy może być każde dziecko, w wieku 6-16 lat, które dobrowolnie, za zgodą
rodziców chce uczestniczyć w zajęciach. Dzieci mogą być zgłaszane przez instytucje: szkoły, kuratorów, pracowników
OPS, organizacje pozarządowe. Świetlica będzie działać przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej
4 godziny dziennie w porach dostosowanych do lokalnych potrzeb. Projekt obejmował będzie remont, wyposażenie,
przygotowanie pomieszczenia do prowadzenia świetlicy oraz koszty związane z prowadzeniem oraz utrzymaniem
placówki.

5. Typ projektu (odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych)
działania dotyczące zapobiegania zjawisku bezrobocia
x

działania dotyczące podniesienia bezpieczeństwa

x

działania dotyczące walki z problemami społecznymi
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x

działania dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

x

działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich
inne, jakie?

6. Oczekiwane rezultaty
Jaki problem społeczny zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu? (proszę zaznaczyć max. 5 odpowiedzi)
zwiększenie stopnia integracji mieszkańców,
podniesienie poziomu aktywności społecznej mieszkańców,
podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców,
poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych osób starszych,
poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla osób starszych,
aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
aktywizacja zawodowa kobiet (w szczególności młodych matek).
G. INNE, JAKIE?

7. Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu


Liczba osób objętych wsparciem

40



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:

3



Liczba wydarzeń w projekcie

-



Liczba założonych firm [szt.]:

-



Inne, jakie?

-

B. FINANSOWANIE PROJEKTU
8. Budżet projektu (w zł);

300 000,00 zł

9. Oczekiwana wielkość wsparcia z UE

270 000,00 zł

10. Udział środków własnych

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)

30 000,00 zł

-

-

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU SPOŁECZNEGO

3ZS/2020

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY STRZYŻÓW NA LATA 2017-2023
Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Strzyżowie (pokój nr 30)
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów
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A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”

1.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul.,
nr lokalu)

Lutcza 994

1.3. Dane osoby
upoważnionej do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

2. Typ beneficjenta

1.2. Dane telefoniczne,
fax, adres e-mail

609 081 313
fundacja@dobrezycie.org

Aleksandra Chodasz, tel. +48 609 08 13 13, e-mail: achodasz@dobrezycie.org
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe
podmioty gospodarcze
podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy
o działalności leczniczej (typ beneficjenta działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków)
Inne

B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
3. Tytuł projektu
3.1. Lokalizacja projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI, NA KTÓRYM
ZAPLANOWANO REALIZACJĘ
PROJEKTU
3.2. Przewidywany termin
rozpoczęcia i zakończenia prac

Kawiarnia społeczna – miejsce spotkań, działań i rozwoju
OBSZAR REWITALIZACJI:

ADRES:

miasto Strzyżów

Strzyżów

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2020 r.

2023 r.

4. Opis projektu (max. 4000 znaków) – cel projektu, realizacja działań, zakres projektu
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Naszym celem jest stworzenie miejsca spotkań, integracji i rozwoju społeczności lokalnej, w szczególności seniorów,
młodzieży i rodzin z dziećmi. Miejsce, gdzie można serwować napoje i posiłki w przystępnych cenach, prowadzić warsztaty
i spotkania rozwijające umiejętności społeczne i inicjatywy aktywizujące społeczność zamieszkującą obszar rewitalizacji.
Nie ma obecnie w Strzyżowie miejsca, w którym w jednej przestrzeni, podczas wspólnych zajęć, mogłyby działać osoby
w różnym wieku, niezależnie od statusu społecznego i ekonomicznego. Działanie kawiarni społecznej z ciekawą ofertą zajęć
byłoby szansą włączenia się w życie społeczne, nabycia nowych kompetencji, poszerzenia perspektyw i poprawy relacji
rodzinnych i pozarodzinnych. Działanie kawiarni umożliwi więc rozwój zasobów ludzkich i kapitału społecznego. Pomysł
powstał dzięki prowadzonym dotychczas przez naszą Fundację działaniom dla społeczności lokalnej. Prowadzenie tego
miejsca będzie rozwijać patriotyzm lokalny, sprzyjać spójności społecznej oraz włączać zagrożonych wykluczeniem.
Otworzenie kawiarni z salą warsztatową planujemy w budynku Stacji PKP. Szacujemy, że w 2018-2019 roku trwałaby jego
renowacja (co jest przedmiotem oddzielnego wniosku, infrastrukturalnego).
Planowane warsztaty (liczba/rok, w każdym udział średnio 12 osób z terenu rewitalizacji i okolic):
 4 warsztaty dla rodziców – z umiejętności rodzicielskich
 6 warsztatów dla młodzieży – z umiejętności społecznych i zawodowych
 20 warsztatów z wykorzystaniem technik teatru, filmu i fotografii zaangażowanych społecznie (włączających
mieszkańców, poruszających ważne społecznie tematy np. uzależnień, samotności, wykluczenia), 2 wydarzenia
rocznie
 12 warsztatów międzypokoleniowych (wymiana doświadczeń i umiejętności)
 12 warsztatów rozwijających zainteresowania, językowych itd.
 indywidualny coaching i doradztwo zawodowe dla młodzieży i dorosłych (10 h/mies.)
 12 warsztatów zdrowego stylu życia (rekreacja, relacje, aktywność)
 4 spotkania z innowatorami społecznymi i osobami inspirującymi do rozwoju i zmian
 1 warsztat dla pracowników instytucji i urzędów – z kontaktów z mieszkańcami, prowadzenia spotkań
 1 warsztat dla przedsiębiorców – z ekonomii społecznej i wolontariatu kompetencji
 1 warsztat dla osób pracujących z młodzieżą
Powodzenie inicjatywy będzie się opierać na dobrej współpracy z Domem Kultury, Muzeum i innymi instytucjami
i organizacjami oraz szkołami. Będziemy też prowadzić szeroko zakrojoną promocję, aby ugruntować świadomość
i potrzebę wspólnego spędzania czasu i rozwoju przez społeczność lokalną. Będziemy obecni w mediach społecznościowych,
gazetach, telewizji, będziemy drukować plakaty, wysyłać zaproszenia na zajęcia cykliczne i jednorazowe (przedstawienia,
premiery filmów, wystawy). Będziemy też zbierać opinie mieszkańców, by stale udoskonalać to miejsce, by lepiej służyło
społeczności lokalnej.
Niezależnie od uczestników warsztatów szacujemy, że kawiarnię odwiedzi codziennie średnio kilkanaście osób, aby wypić
herbatę, zjeść posiłek w dobrej cenie, spędzić wspólnie czas, odrobić lekcje, skorzystać z rzutnika, komputera itd.
(w bezpośredniej okolicy znajduje się funkcjonująca stacja PKP, przystanek PKS, wiele sklepów, raz w tygodniu jest lokalny
targ).
Będziemy sprzedawać lokalne produkty spożywcze i rękodzieło tworzone przez mieszkańców i podopiecznych
instytucji prowadzących podmioty ekonomii społecznej. W ten sposób będziemy promować lokalną przedsiębiorczość
i zachęcać ludzi do współtworzenia miejsca.
Aby w nowo dostosowanym budynku było możliwe prowadzenie zajęć, potrzebne są odpowiednie meble,
wyposażenie i wystrój sal i zaplecza oraz sprzęty (ekspres do kawy, rzutnik, ekran, rolety, laptopy z oprogramowaniem,
zaplecze kuchenne), co również planujemy w ramach założonego budżetu. Kawiarnię poprowadzą osoby do tego
zatrudnione, ale też wolontariusze, w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem, dzielące się czasem na organizację
spotkań, dbanie o porządek i promocję miejsca itp.
5. Typ projektu (odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych)
działania dotyczące zapobiegania zjawisku bezrobocia
x

działania dotyczące podniesienia bezpieczeństwa

x

działania dotyczące walki z problemami społecznymi

x

działania dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

x

działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich
inne, jakie?
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6. Oczekiwane rezultaty
Jaki problem społeczny zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu? (proszę zaznaczyć max. 5 odpowiedzi)
zwiększenie stopnia integracji mieszkańców,
podniesienie poziomu aktywności społecznej mieszkańców,
podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców,
poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych osób starszych,
poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla osób starszych,
aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
aktywizacja zawodowa kobiet (w szczególności młodych matek).
G. INNE, JAKIE?
7. Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu


Liczba osób objętych wsparciem

2000



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:

3



Liczba wydarzeń w projekcie

300



Liczba założonych firm [szt.]:

-



Inne, jakie?

-

B. FINANSOWANIE PROJEKTU
8. Budżet projektu (w zł)

1 200 000,00 zł

9. Oczekiwana wielkość wsparcia z UE

980 000,00 zł

10. Udział środków własnych

Kapitał własny
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Kredyt

Inny (jaki)

-

Dotacja uzyskana
z następujących źródeł:
Gmina Strzyżów,
sponsorzy,
crowdfunding, FIO,
ASOS, Urząd
Marszałkowski
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WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU SPOŁECZNEGO

4/ZS/2018

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY STRZYŻÓW NA LATA 2017-2023

Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Strzyżowie (pokój nr 30)
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy

Wnioskodawca: Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie
Partner: Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze

1.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul.,
nr lokalu)

38-100 Strzyżów
ul. Przecławczyka 6

1.3. Dane osoby
upoważnionej do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

2. Typ beneficjenta

1.2. Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

aneta.ziobro@onet.pl

Aneta Ziobro; aneta.ziobro@onet.pl

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe
podmioty gospodarcze
podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy
o działalności leczniczej (typ beneficjenta działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków)
Inne

B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
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3. Tytuł projektu

Moja firma – moja praca

3.1. Lokalizacja projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI, NA KTÓRYM
ZAPLANOWANO REALIZACJĘ
PROJEKTU

OBSZAR REWITALIZACJI:

ADRES:

Projekt realizowany na
obszarach: powiat strzyżowski,
brzozowski i jasielski.

---------------------------------------------------------

3.2. Przewidywany termin
rozpoczęcia i zakończenia prac

Obszar realizacji projektu
obejmuje cały obszar
rewitalizacji i obszary
zdegradowane.
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018-01-01

2019-09-30

4. Opis projektu (max. 4000 znaków) – cel projektu, realizacja działań, zakres projektu
Cel główny: Rozwój przedsiębiorczości rozumianej jako wspieranie samozatrudnienia przez doprowadzenie do powstania
min. 70 nowych mikroprzedsiębiorstw i zapewnienie ich trwałości dzięki wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia
do 30.09.2019 r.
Cel szczegółowy: Zwiększenie liczby nowo utworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw.
Projekt ma na celu pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu strzyżowskiego, jasielskiegoi brzozowskiego
przez wspieranie samozatrudnienia wśród 80 bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób w wieku od 50. roku
życia, osób z niepełnosprawnościami.
W wyniku realizacji projektu 70 z 80 uczestników/czek założy działalność gospodarczą i otrzyma wsparciefinansowe na zało
żenie działalności gospodarczej. 80 osób uzyska wsparcie pomostowe finansowe przyznane przez okres do 12 miesięcy od
dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej.
Realizacja projektu rozpocznie się od działań rekrutacyjnych i oceny wstępnych zarysów działalności zapisanych
w formularzu rekrutacyjnym. Kolejnym etapem będzie realizacja bloku szkoleniowo-doradczego przed rozpoczęciem
działalności gospodarczej. Będzie się on składał z doradztwa grupowego oraz indywidualnego łącznie 12 godz./osobę.
Całość uzupełni blok szkoleniowy 35 godz./osobę z zakresu prawa, marketingu oraz sporządzania biznes planów. Kolejnym
zadaniem będzie przygotowanie wniosków o wsparcie wraz z biznesplanami oraz praca Komisji Oceny Wniosków. Efektem
prac KOW będzie utworzona lista rankingowa Wniosków.
Uczestnicy po podpisaniu umów o wsparcie na rozwój działalności oraz umów na wsparcie pomostowe będą realizować
i rozliczać otrzymaną bezzwrotną pomoc. Przez cały okres 12 miesięcy od założenia działalności gospodarczej uczestnicy
mogą korzystać z doradztwa indywidualnego po zał. dział. gosp.
5. Typ projektu (odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych)
x

działania dotyczące zapobiegania zjawisku bezrobocia
działania dotyczące podniesienia bezpieczeństwa
działania dotyczące walki z problemami społecznymi
działania dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich
inne, jakie?

6. Oczekiwane rezultaty
Jaki problem społeczny zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu? (proszę zaznaczyć max. 5 odpowiedzi)
 zwiększenie stopnia integracji mieszkańców,
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 podniesienie poziomu aktywności społecznej mieszkańców,
x podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców,
 poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
 poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych osób starszych,
 poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla osób starszych,
 aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
x aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 aktywizacja zawodowa kobiet (w szczególności młodych matek).
G. INNE, JAKIE?
7. Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu


Liczba osób objętych wsparciem



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:



Liczba wydarzeń w projekcie



Liczba założonych firm [szt.]:



Inne, jakie?

70

C. FINANSOWANIE PROJEKTU
8. Budżet projektu (w zł);

4 242 574,25 zł

9. Oczekiwana wielkość wsparcia z UE (EFS)

4 117 945,25 zł

10. Udział środków własnych

Kapitał własny

Kredyt

Inny
–
pośrednie

0,00

-----

124 629,00 zł

koszty

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU SPOŁECZNEGO

5/ZS/2019

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY STRZYŻÓW NA LATA 2017-2023

Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Strzyżowie (pokój nr 30)
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy

Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka we współpracy
z organizacjami pozarządowymi

1.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul.,
nr lokalu)

38-100 Strzyżów
ul. Łukasiewicza 10

1.2. Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail
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1.3. Dane osoby
upoważnionej do kontaktu
2. Typ beneficjenta

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)
Monika Bober, tel. 17 2764 238, MSZS.monikabober@wp.pl
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną

X
X

instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
3. Tytuł projektu

Poprawa walorów turystyczno-kulturalnych Strzyżowa poprzez
organizację imprez historyczno-kulturalnych przy tunelu schronowym.

3.1. Lokalizacja projektu

OBSZAR REWITALIZACJI:

PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI, NA KTÓRYM
ZAPLANOWANO REALIZACJĘ
PROJEKTU
3.2. Przewidywany termin
rozpoczęcia i zakończenia prac

Strzyżów

ADRES:

ul. Tunelowa

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2019

2021

4. Opis projektu (max. 4000 znaków) – cel projektu, realizacja działań, zakres projektu
Celem projektu jest:
1. Aktywizacja społeczna miejscowej ludności poprzez propagowanie wiedzy historycznej przy wykorzystaniu tunelu
schronowego.
2. Podniesienie atrakcyjności kulturalnej regionu i zwiększenie dostępności dóbr kultury.
3. Integracja ze środowiskiem lokalnym.
4. Poszerzenie wiedzy na temat wydarzeń z okresu II wojny światowej ważnych w skali kraju, a także kształtujących historię
regionu.

5. Pielęgnowanie tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej.
6. Kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, promocja tradycji oraz współpraca z różnorodnymi środowiskami
na obszarze lokalnej, regionalnej i narodowej kultury.
Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację niżej wymienionych zadań:
– organizacja trzech zlotów miłośników historii i militariów, podczas których uczestnicy będą mogli obejrzeć pokazy
zabytkowego sprzętu wojskowego, prezentacje historycznych grup rekonstrukcyjnych oraz uczestniczyć w widowiskach
historycznych,
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– organizacja czterech wystaw tematycznych w schronie technicznym o tematyce militarnej związanej z działalnością wojsk
lądowych: wojsk pancernych w latach 1941-1944 oraz piechoty, a także sił powietrznych wraz z wykorzystaniem
kolejnictwa
w okresie II wojny światowej,
– prowadzenie lekcji historii w terenie o tematyce związanej z okresem II wojny światowej, m.in. sylwetki Żołnierzy
Wyklętych
z powiatu strzyżowskiego, historia tunelu schronowego, działalność AK na terenie ziemi strzyżowskiej (20 lekcji),
– organizacja dwóch warsztatów modelarstwa lotniczego, na których uczestnicy poznają podstawy modelarstwa, a także
spróbują własnoręcznie złożyć model samolotu.
Wyżej wymienione działania spowodują:
1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętym wsparciem miejscu, które stanowi atrakcję turystyczną na skalę krajową.
2. Rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, ale także wspieranie osób starszych w środowisku lokalnym poprzez integrację
i solidarność międzypokoleniową.
3. Pobudzenie aktywności społecznej w formie wolontariatu poprzez pomoc przy organizacji poszczególnych wydarzeń.
Przy realizacji projektu niezbędna będzie współpraca z placówkami oświaty, a także instytucjami kultury, prywatnymi
kolekcjonerami, pasjonatami historii wojskowości i militariów. Pozwoli to na sprawne przeprowadzenie zaplanowanych
działań oraz dotarcie do szerszego grona osób.

5. Typ projektu (odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych)
działania dotyczące zapobiegania zjawisku bezrobocia
działania dotyczące podniesienia bezpieczeństwa
x

działania dotyczące walki z problemami społecznymi

x

działania dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich
inne, jakie?

6. Oczekiwane rezultaty
Jaki problem społeczny zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu? (proszę zaznaczyć max. 5 odpowiedzi)
 zwiększenie stopnia integracji mieszkańców,
 podniesienie poziomu aktywności społecznej mieszkańców,
 podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców,
 poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
 poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych osób starszych,
 poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla osób starszych,
 aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 aktywizacja zawodowa kobiet (w szczególności młodych matek).
G. INNE, JAKIE?
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7. Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu


Liczba osób objętych wsparciem

1000



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:



Liczba wydarzeń w projekcie

29



Liczba założonych firm [szt.]:



Inne, jakie?

C. FINANSOWANIE PROJEKTU
8. Budżet projektu (w zł);

150 000

9. Oczekiwana wielkość wsparcia z UE

0

10. Udział środków własnych

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)

0

0

Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego,
sponsorzy, FIO

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU SPOŁECZNEGO

6/ZS/2021

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY STRZYŻÓW NA LATA 2017-2023
A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy

Wnioskodawca: Fundacja na rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej
Potencjalni Partnerzy: MGOPS, Dom Kultury „Sokół”, Fundacja Rozwoju „Dobre
Życie”

1.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul.,
nr lokalu)

38-100 Strzyżów
ul. Przecławczyka 5

1.2. Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

516 067 672

Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Strzyżowie (pokój nr 30)
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów

1.3. Dane osoby
upoważnionej do kontaktu

2. Typ beneficjenta

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)
Maria Wójcik

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
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instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)

X

podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy
o działalności leczniczej (typ beneficjenta działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków)
Inne
B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
3. Tytuł projektu
Kulturalna rewitalizacja – projekt kulturalno-społeczny ożywienia obszarów
zdegradowanych Gminy Strzyżów
3.1. Lokalizacja projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI, NA KTÓRYM
ZAPLANOWANO REALIZACJĘ
PROJEKTU
3.2. Przewidywany termin
rozpoczęcia i zakończenia prac

OBSZAR REWITALIZACJI:

ADRES:

Wszystkie obszary

Strzyżów, Dobrzechów

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2021

4. Opis projektu (max. 4000 znaków) – cel projektu, realizacja działań, zakres projektu
Cele projektu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Odbudowanie spójności społecznej w Gminie Strzyżów.
Budowanie autentycznego dialogu z mieszkańcami w procesie rewitalizacji.
Aktywizacja mieszkańców zdegradowanych obszarów do udziału w akcjach kulturalnych i społecznych.
Podejmowanie działań mających na celu podniesienie samooceny oraz rozwój osobisty mieszkańców Gminy
Strzyżów, szczególnie dzieci.
Integracja społeczności lokalnej.
Adaptacja zdegradowanej przestrzeni do działań kulturalnych.
Profilaktyka uzależnień w środowisku dzieci i młodzieży.
Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w rewitalizację dzięki działaniom edukacyjnym.

Podejmowane działania będą miały charakter kulturalno-dydaktyczny. Wzmocnią możliwości poznawcze młodego
pokolenia, jego umiejętności organizacyjne; poprawią obycie ze światem kultury i sztuki, co z kolei wzmocni możliwości
komunikacji społecznej. Nowe umiejętności osób objętych wsparciem, umożliwią wymianę poglądów i interakcje pomiędzy
osobami zagrożonymi wykluczeniem a twórcami, krytykami, socjologami, animatorami.
Zagrożona wykluczeniem część mieszkańców Gminy Strzyżów stanie się bardziej aktywna społecznie i kulturalnie.
W ramach projektu Fundacja i Partnerzy będą realizować następujące działania:
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1.

Warsztaty aktywności kulturalnej i kreatywności dla dzieci, młodzieży i seniorów – działania w przestrzeni
miejskiej w Strzyżowie.
W ramach tego działania zostaną zrealizowane warsztaty dla grupy seniorów oraz dzieci i młodzieży z miejscowych szkół z
terenu Gminy Strzyżów. Działanie obejmują następujące elementy:
a)
b)
c)

warsztaty przygotowujące uczestników do działań w przestrzeni miejskiej,
artystyczną akcję miejską wśród społeczności naszej gminy,
przedstawienia/koncerty/inne aktywności kulturalne włączające mieszkańców, zaplanowane przez uczestników we
współpracy z Partnerami.

2. Festiwal Sztuki
Ideą festiwalu będzie promowanie sztuki jako formy dialogu ze społecznością lokalną. W jego trakcie realizowane będą
następujące wydarzenia:
a)
b)
c)

d)

e)

konkurs dla młodych artystów, mieszkańców obszaru rewitalizacji i terenów zdegradowanych Gminy Strzyżów,
propagujący idee sztuki zaangażowanej w problemy społeczne,
wystawa sztuki w przestrzeni strzyżowskiego Rynku,
spotkania z twórcami, krytykami, socjologami, animatorami itp. mające na celu wymianę poglądów z zakresu
artystycznych działań w przestrzeni publicznej oraz popularyzację wiedzy na temat ikonosfery (ogół obrazów,
widoków, doznań wzrokowych charakterystycznych dla jakiegoś miejsca, okresu lub jakiejś kultury miasta),
kampania plakatowa – pokaz niekomercyjnych, wykonanych przez uczestników podczas warsztatów plakatów w
przestrzeni strzyżowskiego Rynku, które mają skłonić odbiorcę do refleksji nad kondycją przestrzeni publicznej
w naszym mieście,
warsztaty dla uczestników mające przygotować zainteresowanych do opracowania koncepcji w zakresie szyldów
i reklam wizualnych w mieście.

3. Cykl wykładów na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
W ramach tego działania zostanie przeprowadzony cykl wykładów na UTW, które poprawią obycie w dziedzinie kultury i
sztuki, poszerzą wiedzę z historii, zagadnień współczesnych, umożliwią wymianę poglądów i interakcje pomiędzy osobami
zagrożonymi wykluczeniem, a także z wykładowcami.

4. Cykliczne wydawanie lokalnego miesięcznika „Waga i Miecz”
Wydawanie lokalnego miesięcznika Samorządu i Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzyżowskiej „Waga i Miecz” stworzy
możliwość zamieszczania artykułów dotyczących istotnych problemów „małej ojczyzny”, wymianę poglądów na aktualne
tematy, w tym na tematy rewitalizacji w gminie Strzyżów, możliwość zamieszczania materiałów osób zagrożonych
wykluczeniem (artykuły, wiersze, zdjęcia) wzmocni możliwości komunikacji społecznej.
Centrum Kulturalnej Rewitalizacji
Aby realizować wyżej opisane projekty, niezbędne jest stworzenie Centrum Kulturalnej Rewitalizacji, czyli miejsca
z zapleczem szkoleniowym, warsztatowym.
Takie miejsce można wydzielić w jednym z budynków na terenie miasta np. w Galerii Miejskiej w Strzyżowie, w Bibliotece,
w nowym Domu Kultury w Strzyżowie, który ma szansę powstać dzięki środkom z EFRR w ramach projektu „Budowa
Centrum Kultury i Sztuki w Strzyżowie”.
Przestrzeń ta umożliwi organizację wystaw, spotkań z artystami, pokazów młodych twórców, prowadzenie warsztatów dla
dzieci i młodzieży, prowadzenie wykładów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Zakładane rezultaty projektu: podniesienie samooceny i rozwój osobisty uczestników projektu, integracja społeczności
lokalnej, aktywizacja mieszkańców Gminy Strzyżów do udziału w życiu kulturalnym, poszerzenie oferty spędzania wolnego
czasu dla seniorów, dzieci i młodzieży; ożywienie zdegradowanej przestrzeni miejskiej.
5. Typ projektu (odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych)
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działania dotyczące zapobiegania zjawisku bezrobocia
działania dotyczące podniesienia bezpieczeństwa
x

działania dotyczące walki z problemami społecznymi

x

działania dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

x

działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich
inne, jakie?

6. Oczekiwane rezultaty
Jaki problem społeczny zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu? (proszę zaznaczyć max. 5 odpowiedzi)
x zwiększenie stopnia integracji mieszkańców,
x podniesienie poziomu aktywności społecznej mieszkańców,
 podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców,
x poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
x poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych osób starszych,
 poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla osób starszych,
x aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 aktywizacja zawodowa kobiet (w szczególności młodych matek).
G. INNE, JAKIE?
7. Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu


Liczba osób objętych wsparciem

1500



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:



Liczba wydarzeń w projekcie

40



Liczba założonych firm [szt.]:



Inne, jakie?

C. FINANSOWANIE PROJEKTU
8. Budżet projektu (w zł);

370 000 zł

9. Oczekiwana wielkość wsparcia z UE

314 500 zł

10. Udział środków własnych

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)

0,00

0,00

Dotacja uzyskana
z następujących źródeł:
Gmina Strzyżów,
sponsorzy, Programy
Ministra Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego, FIO,
Rządowy Program na
rzecz Aktywności
Społecznej Osób
Starszych.
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WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU SPOŁECZNEGO

7/ZS/2018

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY STRZYŻÓW NA LATA 2017-2023

Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Strzyżowie (pokój nr 30)
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy

Mplus Medyk Sp. z o. o. Sp. k.

1.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul.,
nr lokalu)

35-055 Rzeszów,
ul. Szopena 5/4

1.3. Dane osoby upoważnionej
do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

2. Typ beneficjenta

1.2. Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

17 850 80 05

Aleksandra Grzywacz

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe
podmioty gospodarcze
podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy
o działalności leczniczej (typ beneficjenta działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków)
Inne

B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
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3. Tytuł projektu

STOP Cukrzycy na Podkarpaciu – edukacja, diagnostyka – wczesna prewencja
chorób cywilizacyjnych
3.1. Lokalizacja projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI, NA KTÓRYM
ZAPLANOWANO REALIZACJĘ
PROJEKTU
3.2. Przewidywany termin
rozpoczęcia i zakończenia prac

OBSZAR REWITALIZACJI:

ADRES:

Strzyżów 1

ul. Kombatantów działki nr 203/1 i 204/1

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

wrzesień 2018 r.

grudzień 2020 r.

4. Opis projektu (max. 4000 znaków) – cel projektu, realizacja działań, zakres projektu

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych młodych mieszkańców oraz wspieranie edukacji ustawicznej
i aktywności seniorów. Jednocześnie poprzez edukację poprawimy jakość i zwiększymy świadomość w życiu osób
niepełnosprawnych. Pomoc osobom potencjalnie narażonym na cukrzycę oraz chorym poprzez upowszechnianie
wiedzy na temat cukrzycy i jej profilaktyki, a także poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób z całego województwa
podkarpackiego, rozumiana jako prewencja pierwotna i wtórna chorób cywilizacyjnych.
Wszystkie komponenty projektu będą otwarte również dla mieszkańców obszaru rewitalizacji w Gminie Strzyżów.
Wyrównanie szans profilaktyki i leczenia pacjentów z całego obszaru Podkarpacia.
Poprzez prewencja pierwotna planujemy realizować:






program wczesnego wykrywania cukrzycy,
program odchudzania,
profilaktykę nowotworową (np. przesiewowe USG, badania hormonalne),
edukację dietetyczną dzieci, młodzieży oraz osób starszych,
programy propagujące aktywność fizyczną wśród różnych grup wiekowych pacjentów.

Prewencja wtórna:





Edukacja pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych
Kontrola wyrównania cukrzycy
Edukacja pacjentów chorych na cukrzycę
Umożliwienie pacjentom leczenia najnowszymi farmaceutykami na etapie programów klinicznych.

Oprócz programów planowane są szkolenia, wykłady otwarte, spotkania integracyjne z elementem sportowo-edukacyjnym.
Projekt komplementarny z innymi projektami infrastrukturalnym pn. „Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy – Bez barier”
z uwagi na kompleksowość procesu rewitalizacji.

5. Typ projektu (odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych)
działania dotyczące zapobiegania zjawisku bezrobocia
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działania dotyczące podniesienia bezpieczeństwa
x

działania dotyczące walki z problemami społecznymi
działania dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich
inne, jakie?

6. Oczekiwane rezultaty
Jaki problem społeczny zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu? (proszę zaznaczyć max. 5 odpowiedzi)
x zwiększenie stopnia integracji mieszkańców,
 podniesienie poziomu aktywności społecznej mieszkańców,
 podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców,
x poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
x poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych osób starszych,
x poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
x poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla osób starszych,
 aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 aktywizacja zawodowa kobiet (w szczególności młodych matek).
G. INNE, JAKIE?
7. Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu


Liczba osób objętych wsparciem

1000



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:

5



Liczba wydarzeń w projekcie

10



Liczba założonych firm [szt.]:

1



Inne, jakie?

C. FINANSOWANIE PROJEKTU
8. Budżet projektu (w zł);

200 000,00 zł

9. Oczekiwana wielkość wsparcia z UE

85%

10. Udział środków własnych

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)

50 000,00 zł

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU SPOŁECZNEGO

8/ZS/2017

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY STRZYŻÓW NA LATA 2017-2023

Data wpływu wniosku
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Miejsce składania

Urząd Miejski w Strzyżowie (pokój nr 30)
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy

Gospodarstwo Agroturystyczne Agro-Zagroda

1.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul.,
nr lokalu)

38-100 Strzyżów,
ul. Tunelowa 25

1.3. Dane osoby
upoważnionej do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

1.2. Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

tel. 604 636 304
e-mail:
masli170456@gmail.com

Marek Śliwiński, 604 636 304
e-mail: masli170456@gmail.com
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe
X

podmioty gospodarcze
podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy
o działalności leczniczej (typ beneficjenta działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków)
Inne

B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
3. Tytuł projektu

Objęcie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Strzyżów zajęciami dydaktycznymi
z zakresu prac wykonywanych niegdyś w gospodarstwie rolnym i poznawania
ginących zawodów wraz z demonstracją

3.1. Lokalizacja projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI, NA KTÓRYM
ZAPLANOWANO REALIZACJĘ
PROJEKTU

OBSZAR REWITALIZACJI:
Nr 1

3.2. Przewidywany termin
rozpoczęcia i zakończenia prac

ADRES:
Strzyżów, ul. Tunelowa 25

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2017

2023

4. Opis projektu (max. 4000 znaków) – cel projektu, realizacja działań, zakres projektu
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Gospodarstwo Agroturystyczne Agro-Zagroda poza działalnością gospodarczą od kilku lat prowadzi zajęcia edukacyjne dla
dzieci i młodzieży z zakresu poznawania ginących zawodów oraz życia w domowym gospodarstwie rolnym. Zgromadzono
w tym celu szereg eksponatów. Posiadamy również proste narzędzia i urządzenia, na których uczestnicy zajęć wykonywać
mogą proste czynności niegdyś wykonywane w gospodarstwie domowym.
Celem głównym projektu jest:
– przekazanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia dzieciom i młodzieży na temat wykonywanych niegdyś codziennych
i sezonowych prac w gospodarstwie rolnym i domowym.
W ramach projektu przewiduje się realizację następujących działań:
– 45-minutowy wykład na temat wykonywanych codziennie i sezonowo prac w gospodarstwie rolnym i domowym oraz
zawodów: garncarstwo, kowalstwo, krawiectwo, tkactwo, szewstwo, stolarstwo, młynarstwo,
– przeprowadzenie testu sprawdzającego zdobytą wiedzę,
– prezentacja czynności wykonywanych w gospodarstwie rolnym i domowym, tj.: żęcie sierpem, klepanie i ostrzenie kosy
ręcznej, koszenie kosą ręczną, młócenie zboża cepami, mielenie zboża w żarnach, pranie na tarze, szatkowanie kapusty,
przecinanie kłody drewna piłą ręczną, robienie masła w maślniczce, szycie na maszynie o napędzie tradycyjnym,
przesiewanie ziarna,
– przekazanie wiedzy umiejętności i doświadczenia dzieciom i młodzieży na temat dawnych, zapomnianych zawodów
wykonywanych niegdyś na wsi. W ramach projektu przewiduje się realizację następujących działań:
– prezentacja pracy na kole garncarskim,
– mielenie zboża w żarnach,
– przędzenie włóczki z wełny,
– robienie na drutach,
– obróbka drewna strugiem ręcznym, itp.
W sali dydaktyczno-ekspozycyjnej prowadzone będą zajęcia dydaktyczne wraz z demonstracją prac wykonywanych niegdyś
w gospodarstwie rolnym i domowym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Strzyżów. Zajęcia prowadzone będą w grupach
20-25-osobowych przez cały rok w okresie lat 2017-2023.
5. Typ projektu (odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych)
działania dotyczące zapobiegania zjawisku bezrobocia
działania dotyczące podniesienia bezpieczeństwa
działania dotyczące walki z problemami społecznymi
działania dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
X

działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich

X

inne, jakie? (edukacja na temat tożsamości lokalnej i dziedzictwa kulturowego)

6. Oczekiwane rezultaty
Jaki problem społeczny zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu? (proszę zaznaczyć max. 5 odpowiedzi)
X zwiększenie stopnia integracji mieszkańców,
X podniesienie poziomu aktywności społecznej mieszkańców,
 podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców,
X poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
 poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych osób starszych,
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 poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla osób starszych,
 aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 aktywizacja zawodowa kobiet (w szczególności młodych matek).
G. INNE, JAKIE? Budowa tożsamości lokalnej i poznawanie dziedzictwa kulturowego ziemi strzyżowskiej
7. Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu



Liczba osób objętych wsparciem

1000 osób rocznie



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:

0



Liczba wydarzeń w projekcie

40 rocznie



Liczba założonych firm [szt.]:

0



Inne, jakie?

0

C. FINANSOWANIE PROJEKTU
8. Budżet projektu (w zł);

100 000,00 zł

9. Oczekiwana wielkość wsparcia z UE

90 000,00 zł

10. Udział środków własnych

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)

10 000,00 zł

0

0

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU SPOŁECZNEGO

9/ZS/2017

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY STRZYŻÓW NA LATA 2017-2023

Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Strzyżowie (pokój nr 30)
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy

Towarzystwo na rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej im. prof. Franciszka ChrapkiewiczaChapeville’a w Strzyżowie

1.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul.,
nr lokalu)

38-100 Strzyżów,

1.3. Dane osoby
upoważnionej do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

1.2. Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

ul. Słowackiego 8

Jan Półzięć, tel. 783 154 555, janpolziec@interia.pl
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2. Typ beneficjenta

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)

x

kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe
podmioty gospodarcze
podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy
o działalności leczniczej (typ beneficjenta działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków)
Inne
B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
3. Tytuł projektu

Strzyżów biega i maszeruje

3.1. Lokalizacja projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI, NA KTÓRYM
ZAPLANOWANO REALIZACJĘ
PROJEKTU

OBSZAR REWITALIZACJI:

3.2. Przewidywany termin
rozpoczęcia i zakończenia prac

Strzyżów 1

ADRES:
Start i meta – ul. Kombatantów

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2023

4. Opis projektu (max. 4000 znaków) – cel projektu, realizacja działań, zakres projektu

Celem projektu jest promowanie aktywności ruchowej mieszkańców gminy w każdym wieku – od najmłodszych do
najstarszych. W ramach projektu organizowane są biegi dla dzieci – od przedszkolaków do nastolatków – na kilku
dystansach, dla młodzieży i dorosłych, a także marsz z kijami (nordic walking) dla wszystkich, a szczególnie dla seniorów.
Impreza jest również okazją do spotkania międzypokoleniowego na imprezie sportowo-rekreacyjnej przy kiełbasce z
grilla. Każdy uczestnik otrzymuje okolicznościową koszulkę i medal na mecie biegu i marszu, a także jest losowanie
nagród ufundowanych przez sponsorów.
5. Typ projektu (odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych)
działania dotyczące zapobiegania zjawisku bezrobocia
działania dotyczące podniesienia bezpieczeństwa
działania dotyczące walki z problemami społecznymi
działania dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
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X

działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich
inne, jakie?

6. Oczekiwane rezultaty
Jaki problem społeczny zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu? (proszę zaznaczyć max. 5 odpowiedzi)
x zwiększenie stopnia integracji mieszkańców,
x podniesienie poziomu aktywności społecznej mieszkańców,
 podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców,
 poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
 poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych osób starszych,
x poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
x poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla osób starszych,
 aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 aktywizacja zawodowa kobiet (w szczególności młodych matek).
G. INNE, JAKIE?
7. Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu


Liczba osób objętych wsparciem

400



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:



Liczba wydarzeń w projekcie

1 na rok



Liczba założonych firm [szt.]:



Inne, jakie?

C. FINANSOWANIE PROJEKTU
8. Budżet projektu (w zł);

15 000 zł

9. Oczekiwana wielkość wsparcia z UE

12 000 zł

10. Udział środków własnych

Kapitał własny
1000

Kredyt

Inny (jaki)
2000 – sponsorzy

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU SPOŁECZNEGO

10/ZS/2020

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY STRZYŻÓW NA LATA 2017-2023

Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Strzyżowie (pokój nr 30)
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
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1. Nazwa wnioskodawcy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzyżowie

1.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul.,
nr lokalu)

38-100 Strzyżów

1.3. Dane osoby
upoważnionej do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

2. Typ beneficjenta

1.2. Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

ul. Modrzewiowa 1a

tel. 17 276 37 29;
fax 17 276 37 29
e-mail:
sds.strzyzow@neostrada.pl

Alicja Kielar, tel. 17 276 37 29, akielarsds@gmail.com
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe
podmioty gospodarcze
podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy
o działalności leczniczej (typ beneficjenta działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków)
X

Inne
B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
3. Tytuł projektu

Integracyjny plener malarski
Piknik integracyjny

3.1. Lokalizacja projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI, NA KTÓRYM
ZAPLANOWANO REALIZACJĘ
PROJEKTU
3.2. Przewidywany termin
rozpoczęcia i zakończenia prac

OBSZAR REWITALIZACJI:

ADRES:

obszar Nr 1- Strzyżów

ul. Modrzewiowa 1a
38-100 Strzyżów

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2020

4. Opis projektu (max. 4000 znaków) – cel projektu, realizacja działań, zakres projektu
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Cel strategiczny 1. ODBUDOWAĆ SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ W GMINIE STRZYŻÓW
Cel operacyjny 1.2. Zmniejszyć skalę narażenia na ubóstwo i wykluczenie społeczne
Kierunek działania 1.2.4.Budować włączenie społeczne dzięki uczestnictwu w kulturze i aktywnościom sportowym
Kierunek działania 1.2.5 Poprawić sytuację osób niepełnosprawnych.
Celem projektów jest promocja i rozwój twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych, wymiana doświadczeń
artystycznych, integracja ze społecznością lokalną.
Organizator: Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzyżowie
Miejsce spotkania – park Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzyżowie
Przedmiotem projektu jest zorganizowanie integracyjnego pleneru malarskiego w parku dworu Dydyńskich oraz pikniku
integracyjnego.
Uczestnicy: osoby niepełnosprawne, młodzież, twórcy ludowi, mieszkańcy z obszarów rewitalizowanych.

Działania:
– materiały informacyjne o plenerze,
– zakup i przygotowanie potrzebnych materiałów,
– zakup i przygotowanie nagród dla uczestników,
– zorganizowanie opieki nad uczestnikami: wolontariusze,
– warsztaty plastyczne dla uczestników pleneru,
– przeprowadzenie pleneru, pikniku,
– podsumowanie pleneru,,
– nagrody dla uczestników,
– grill i spotkanie integracyjne uczestników,
– przygotowanie wystawy poplenerowej,
– artykuł w prasie lokalnej.
Wniosek jest komplementarny z projektem „Odnowa zabytków Strzyżowa – roboty restauratorskie i konserwatorskie
w obrębie zespołu dworsko-parkowego tzw. dworu Dydyńskich przy ul. Modrzewiowej 1a w Strzyżowie wraz z przebudową
sieci wodociągowej”.
5. Typ projektu (odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych)
działania dotyczące zapobiegania zjawisku bezrobocia
działania dotyczące podniesienia bezpieczeństwa
działania dotyczące walki z problemami społecznymi
x

działania dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich
inne, jakie?

6. Oczekiwane rezultaty
Jaki problem społeczny zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu? (proszę zaznaczyć max. 5 odpowiedzi)
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x zwiększenie stopnia integracji mieszkańców,
 podniesienie poziomu aktywności społecznej mieszkańców,
 podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców,
 poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
 poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych osób starszych,
 poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla osób starszych,
X aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 aktywizacja zawodowa kobiet (w szczególności młodych matek).
G. INNE, JAKIE? integracja społeczna osób niepełnosprawnych, kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,
rozwijanie zainteresowań wśród osób niepełnosprawnych

7. Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu


Liczba osób objętych wsparciem

180



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:



Liczba wydarzeń w projekcie

3



Liczba założonych firm [szt.]:



Inne, jakie?

C. FINANSOWANIE PROJEKTU
8. Budżet projektu (w zł);

15 000,00

9. Oczekiwana wielkość wsparcia z UE
10. Udział środków własnych

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)
sponsorzy

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU SPOŁECZNEGO

11/ZS/2020

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY STRZYŻÓW NA LATA 2017-2023

Data wpływu wniosku

Miejsce składania

Urząd Miejski w Strzyżowie (pokój nr 30)
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy

Towarzystwo na rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej im. prof. Franciszka ChrapkiewiczaChapeville`a w Strzyżowie
Partner: Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzyżowie
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1.1. Adres wnioskodawcy:
(kod, miejscowość, ul.,
nr lokalu)

38-100 Strzyżów,

1.3. Dane osoby
upoważnionej do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

2. Typ beneficjenta

1.2. Dane
telefoniczne, fax,
adres e-mail

ul. Słowackiego 8

tel. 17 276 11 09
tnrrz.chrapkiewicz@onet.pl
www.tnrrz.pl

Jan Półzięć, tel. 783 154 555, janpolziec@interia.pl
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
instytucje kultury
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe
podmioty gospodarcze
podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy
o działalności leczniczej (typ beneficjenta działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków)
Inne

B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
3. Tytuł projektu

Spartakiada Osób Niepełnosprawnych – Strzyżów

3.1. Lokalizacja projektu
PROSZĘ WSKAZAĆ OBSZAR
REWITALIZACJI, NA KTÓRYM
ZAPLANOWANO REALIZACJĘ
PROJEKTU

OBSZAR REWITALIZACJI:

ADRES:

obszar nr 1 - Strzyżów

ul. Modrzewiowa 1a

3.2. Przewidywany termin
rozpoczęcia i zakończenia prac

38-100 Strzyżów
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2017

2020

4. Opis projektu (max. 4000 znaków) – cel projektu, realizacja działań, zakres projektu
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Cel strategiczny 1. ODBUDOWAĆ SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ W GMINIE STRZYŻÓW
Cel operacyjny 1.2. Zmniejszyć skalę narażenia na ubóstwo i wykluczenie społeczne
Kierunek działania 1.2.4.Budować włączenie społeczne dzięki uczestnictwu w kulturze i aktywnościom sportowym
Kierunek działania 1.2.5 Poprawić sytuację osób niepełnosprawnych
Celem projektu jest kształtowanie u osób niepełnosprawnych wiedzy, umiejętności i nawyków oraz postaw wobec
ruchu, który w praktyce przejawiać się będzie w dążeniu na rzecz utrzymania przez całe życie wysokiej sprawności
fizycznej i zdrowia, integracja środowiska osób niepełnosprawnych i integracja społeczna.
Służy temu infrastruktura otwartych terenów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w parku przylegającym do
budynku, w którym funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzyżowie przy ul. Modrzewiowej.
Organizator: Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzyżowie
Miejsce spotkania – park Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzyżowie,
Przedmiotem projektu jest zorganizowanie integracyjnej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych
Uczestnicy: osoby niepełnosprawne z placówek i organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób
niepełnosprawnych, młodzież szkolna z lokalnych szkół, rodzice i inne osoby ze społeczności lokalnej.
Działania:
– materiały informacyjne o Spartakiadzie,
– zorganizowanie opieki nad uczestnikami: wolontariusze,
– wybór konkurencji indywidualnych i drużynowych,
– zakup i przygotowanie potrzebnego sprzętu sportowego,
– zakup i przygotowanie nagród dla uczestników,
– przeprowadzenie Spartakiady,
– posiłek dla uczestników,
– podsumowanie Spartakiady,
– nagrody dla uczestników,
– grill i spotkanie integracyjne uczestników,
– artykuł w prasie lokalnej.

Wniosek jest komplementarny z projektem „Odnowa zabytków Strzyżowa – roboty restauratorskie i konserwatorskie
w obrębie zespołu dworsko-parkowego tzw. dworu Dydyńskich przy ul. Modrzewiowej 1a w Strzyżowie wraz z przebudową
sieci wodociągowej”.

5. Typ projektu (odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych)
działania dotyczące zapobiegania zjawisku bezrobocia
działania dotyczące podniesienia bezpieczeństwa
działania dotyczące walki z problemami społecznymi
x

działania dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich
inne, jakie?
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6. Oczekiwane rezultaty
Jaki problem społeczny zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu? (proszę zaznaczyć max. 5 odpowiedzi)
X zwiększenie stopnia integracji mieszkańców,
 podniesienie poziomu aktywności społecznej mieszkańców,
 podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców,
 poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
 poprawa dostępności oferty usług edukacyjno-kulturalnych osób starszych,
x poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 poprawa dostępności oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla osób starszych,
x aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 aktywizacja zawodowa kobiet (w szczególności młodych matek).
G. INNE, JAKIE? integracja środowiska osób niepełnosprawnych, integracja społeczna
7. Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu


Liczba osób objętych wsparciem

90



Liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]:



Liczba wydarzeń w projekcie

1 na rok



Liczba założonych firm [szt.]:



Inne, jakie?

C. FINANSOWANIE PROJEKTU
8. Budżet projektu (w zł);

13 000,00

9. Oczekiwana wielkość wsparcia z UE
10. Udział środków własnych

Kapitał własny

Kredyt

Inny (jaki)
11 000,00 – Zarząd
Województwa
Podkarpackiego

2000,00
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