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1. Wstęp
Gminny Program Rewitalizacji pozwoli określić priorytetowe działania zmierzające do
poprawy warunków życia na terenach wymagających szczególnego wsparcia. Odgrywać
będzie także szczególną rolę w rozpoczętym okresie programowania UE. Warunkiem
ubiegania się o środki unijne w latach 2014-2020, w ramach programów związanych
z rewitalizacją jest wpisanie inwestycji lub projektu do Gminnego Programu Rewitalizacji,
zamieszczonego na wykazie programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego
prowadzonego przez Marszałka Województwa. Realizacja Programu ma spowodować
ożywienie gospodarcze i społeczne, w tym także zwiększenie potencjału rozwojowego
obszaru

Gminy Sułoszowa

poprzez

wsparcie

kompleksowych

projektów,

działań

technicznych oraz renowacje zabudowy.
Podstawowym dokumentem prawnym, służącym jako podstawa do sporządzenia
Gminnego Planu Rewitalizacji jest ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) (dalej: „uor”).
Dokumentem o charakterze pomocniczym są „Wytyczne w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020” (dalej: „Wytyczne”). Podstawowym celem
Wytycznych jest ujednolicenie warunków i procedur wdrażania programów operacyjnych na
lata 2014-2020 w zakresie projektów realizujących cele rewitalizacji.
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sułoszowa na lata 2016 – 2022 został
opracowany w czerwcu 2016 roku przez konsultantów IGO Sp. z o.o. z Krakowa. Następnie
był szeroko konsultowany z władzami Gminy Sułoszowa, pracownikami Urzędu Gminy,
przedstawicielami instytucji społecznych, publicznych, a także środowiska gospodarczego
i organizacji pozarządowych.
Obszar rewitalizacji dla którego opracowany został niniejszy dokument został
zatwierdzony uchwałą nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 14.06.2016 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy
Sułoszowa. Wyznaczono obszar rewitalizacji o łącznej powierzchni 46,56 ha (tj. 0,87%
powierzchni gminy), zamieszkały przez 631 osób (tj. 10,78% populacji gminy Sułoszowa).
Składa się on z 5 podobszarów:
Podobszar I. Sułoszowa Centrum;
podobszar II. Sułoszowa II;
podobszar III. Wielmoża Szkoła;
7

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sułoszowa na lata 2016-2022

podobszar IV. Kolonia Długa;
podobszar V. Margiel.
Obszar zdegradowany wyznaczony został na terenie wsi Sułoszowa oraz Wielmoża.
Poglądową mapę gminy wraz z naniesionymi granicami obszaru zdegradowanego oraz
obszaru rewitalizacji przedstawiono na rys. 1.
Przesłanki do ustalenia granic obszaru zostały zawarte w analizie pn. „Diagnozie na
potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji”, która stanowi
załącznik do ww. uchwały Rady Gminy. Poniżej przedstawiono link do publikacji uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (Dz. Urz. z 2016 r., poz. 4132):
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2016/4132/akt.pdf
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Rysunek 1. Poglądowa mapa gminy z naniesionymi granicami obszaru zdegradowanego oraz podobszarów rewitalizacji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.suloszowa.pl, dnia 13.06.2016 r.
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1.1. Słownik pojęć 1
Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego
obszarów

zdegradowanych

poprzez

działania

całościowe

(powiązane

wzajemnie

przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzennofunkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz
społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie
i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.
Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru
oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem
wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje
pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym
przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu
procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania
pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową,
energetyczną,

celami

i

kierunkami

wynikającymi

z

dokumentów

strategicznych

i planistycznych). Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są:
a) uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy;
b) pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go
problemów; diagnoza obejmuje kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzennofunkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe;
c) ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych;
d) właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru;
e) zsynchronizowanie

działań

w

sferze

społecznej,

gospodarczej,

przestrzenno-

funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej;
f) koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności
rewitalizacji;
g) włączenie partnerów w procesy programowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych
oraz konsekwentny, otwarty i trwały dialog z tymi podmiotami i grupami, których
rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć.

1

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju,
Warszawa, 2 sierpnia 2016 r.
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Stan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych
(w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub
kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym
i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej
z następujących sfer:
a) gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej
kondycji lokalnych przedsiębiorstw),
b) środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości
środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi
bądź stanu środowiska),
c) przestrzenno-funkcjonalnej

(w

szczególności

w

zakresie

niewystarczającego

wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych
usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do
zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu
lub niskiej jakości terenów publicznych),
d) technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania
rozwiązań

technicznych

umożliwiających

efektywne

korzystanie

z

obiektów

budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).
Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery,
które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu
rozwoju, w odniesieniu do wartości dla całej gminy.
Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Obszar
zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze
sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym
z podobszarów.
Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego,
cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w pkt „stan
kryzysowy”, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się
prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym
podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów
większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30%
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mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania
problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe
i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane
dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.
Program rewitalizacji - inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy
wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzennofunkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów
rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego
rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych
aktywności w ramach rewitalizacji.
Projekt rewitalizacyjny - projekt w rozumieniu art. 2 pkt 18 uor, wynikający
z programu rewitalizacji, tj. zaplanowany w programie rewitalizacji i ukierunkowany na
osiągnięcie jego celów albo logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji,
zgłoszony do objęcia albo objęty współfinansowaniem UE z jednego z funduszy
strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego. Wynikanie
projektu rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza zatem albo wskazanie
(wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym
(zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.
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Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sułoszowa na lata 2016-2022

1.2. Metodologia
Zastosowana metoda prac nad dokumentem stanowiła wyważone połączenie prac
eksperckich i dyskusji publicznej nad zagadnieniami związanymi ze strategicznym
planowaniem rozwoju gminy. Dodatkowo przeprowadzono szerokie konsultacje społeczne
odwołując się do szeregu metod – począwszy od spotkań warsztatowych, przez badania
społeczne na próbie reprezentatywnej dla liczby mieszkańców gminy (n=200), indywidualne
rozmowy z przedstawicielami środowiska gospodarczego Gminy Sułoszowa oraz organizacji
pozarządowych, informacje prasowe w lokalnej prasie, po stale otwartą stronę internetową
służącą do edukowania mieszkańców z zakresu rewitalizacji w świetle nowych uwarunkowań
prawnych oraz do przekazywania informacji o przebiegu prac i sposobie włączenia się
w kształtowanie strategii.
Zgodnie z art. 15.1 uor Gminny Program Rewitalizacji zawierać powinien między innymi:
a) szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, obejmującą analizę negatywnych zjawisk,
oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru;
b) opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy;
c) opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji;
d) cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub
ograniczeniu negatywnych zjawisk;
e) opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym: listę planowanych podstawowych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz charakterystykę pozostałych dopuszczalnych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, realizujących kierunki działań,
f) mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
g) szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym
wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych;
h) opis struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji, wskazanie
kosztów tego zarządzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu;
i) system monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji;
Gminny Program Rewitalizacji nie wprowadza zmian podstawowych kierunków
funkcjonalno-przestrzennych na obszarze rewitalizacji. Kierunki te przedstawia załącznik
graficzny do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sułoszowa.
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2. Powiązania z dokumentami strategicznymi
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sułoszowa opracowany został w oparciu
o istniejące dokumenty programowe gminy, województwa oraz kraju. Poniżej przedstawiono
najważniejsze założenia poszczególnych dokumentów, które są spójne z założeniami
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułoszowa.

2.1. Dokumenty strategiczne na szczeblu lokalnym
2.1.1. Strategia Rozwoju Gminy Sułoszowa na lata 2014-2020
Strategia określa wizję, tzw. celu generalnego: „Gmina Sułoszowa – ośrodek turystyki
aktywnej i edukacyjnej dla aglomeracji Śląska i Krakowa, związany z walorami
przyrodniczo-krajobrazowymi Ojcowskiego Parku Narodowego i atrakcyjna (przyjazna) dla
zamieszkania (dostępna komunikacyjnie, z pełną infrastrukturą, miejscami pracy i terenami
budowlanymi) gmina; z efektywnym rolnictwem, szczególnie związanym z tradycyjną
uprawą ziemniaka i uprawą innych, atrakcyjnych rynkowo produktów rolnych (np. owoców
miękkich). Stworzenie szans wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej gospodarki;
czerpanie z dziedzictwa przeszłości przy zachowaniu tożsamości w integrującej się Europie”.
Istotą prowadzenia działań zaplanowanych w „Strategii …” jest uzyskanie mierzalnych
efektów w postaci poprawy sytuacji w gminie, w sferach społecznej, gospodarczej
i przestrzennej, ale także wytworzenie trwałych korzyści dla gminy i jej mieszkańców,
co wpisuje się w misję rewitalizacji Gminy. Spójność dokumentu z GPR przejawia się
w następujących celach strategicznych:
1. Wykorzystanie potencjału przyrodniczo - kulturowego dla podniesienia atrakcyjności
turystycznej gminy;
2. Wysokiej jakości kapitał ludzki wzmacniający konkurencyjność gospodarczą gminy;
4. Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca do życia poprzez poprawę dostępu do
podstawowych usług publicznych.
2.1.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sułoszowa
Studium

Uwarunkowań

i

Kierunków

Zagospodarowania

Przestrzennego

jest

podstawowym i obligatoryjnym dokumentem planistycznym na szczeblu lokalnym. Opisuje
ono stan zagospodarowania przestrzeni i wytycza kierunki prowadzenia polityki przestrzennej
gminy.
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W Studium, jako cel główny, przyjęto misję rozwoju określoną w „Strategii Rozwoju
Gminy Sułoszowa na lata 2014-2020”. Szczególne korelacje z GPR można dostrzec
w następujących celach:
C1. Rozwój turystyki aktywnej (stworzenie bazy obsługi ruchu turystycznego, poprawa
estetyki gminy i promocja jej walorów), w tym m.in.: przygotowanie projektów
dotyczących programu estetyzacji gminy, ukształtowanie wizerunku gminy jako terenu
korzystnego do inwestowania, kształtowanie atrakcyjnych terenów publicznych;
C2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej, w tym uwzględniającej wymogi
szczególnej ochrony środowiska, w tym m.in.: zmiana nośników energii i likwidacja
źródeł wywołujących niską emisję, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w obszarze całej gminy, dążenie do pełnego skanalizowania gminy;
C4. Promocja przedsiębiorczości i aktywizacja zawodowa ludności.
C6. Przyciąganie inwestorów i środków finansowych z „programów pomocowych”.
Proponowane w GPR przekształcenia przestrzenne i funkcjonalne oraz zadania
rewitalizacji zdegradowanych obszarów są zgodne z ustaleniami Studium, w związku z czym
wszczęcie procedury zmiany studium w trybie art. 20 uor nie jest konieczne.
2.1.3. Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Sułoszowa na lata
2014-2020
Gminny Program Rewitalizacji, którego celem jest wyprowadzenie

obszaru

rewitalizacji ze stanu kryzysowego z uwagi na zdiagnozowaną szczególną koncentrację
negatywnych zjawisk społecznych idealnie wpisuje się w Strategię rozwiązywania
problemów społecznych Gminy Sułoszowa na lata 2014-2020. Gminny Program
Rewitalizacji jest skorelowany z celem głównym, zdefiniowanym jako: aktywizacja
społeczno-zawodowa oraz wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
w Gminie Sułoszowa oraz z celami strategicznymi:
Cel strategiczny 1: Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.
Cele operacyjne: wzmacnianie rodzin, podnoszenie poziomu ich funkcjonowania.
wsparcie rodzin i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie.
Cel strategiczny 2: Przeciwdziałanie bezrobociu oraz ubóstwu. Cele operacyjne:
wsparcie bezrobotnych i poszukujących pracy, zabezpieczenie ubogim bezpieczeństwa
socjalnego;
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Cel strategiczny 3: Zwiększenie wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych. Cele
operacyjne: usprawnienie osób starszych i zapewnienie im właściwej opieki,
aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

2.2. Dokumenty strategiczne na szczeblu powiatu
2.2.1. Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2013-2020
Dokument przedstawia wizję powiatu, który w 2020 roku w pełni korzysta ze swojego
położenia w sąsiedztwie miasta Krakowa, walorów środowiska i dostępności komunikacyjnej.
Szczególne korelacje z GPR można dostrzec w obszarze 5: rozwój miast i terenów wiejskich:
Cel operacyjny 5.1 Poprawa dostępności do usług edukacyjnych na wysokim poziomie
Cel operacyjny 5.2 Rozwój oferty kulturalnej i rekreacyjno-sportowej
Cel operacyjny 5.4 Rewitalizacja miast i terenów wiejskich oraz efektywne zarządzanie
przestrzenią, w tym rewitalizacja układów urbanistycznych i ruralistycznych na terenie
powiatu w oparciu o programy rewitalizacji – koncepcje porządkowania przestrzeni
publicznej miast i miejscowości wiejskich.

2.3. Dokumenty strategiczne na szczeblu województwa
2.3.1. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020
Dokumentem będącym podstawą programowania rozwoju województwa, a pośrednio
także rozwoju poszczególnych powiatów i gmin województwa, jest strategia rozwoju. Celem
głównym strategii jest: Efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy dla rozwoju
gospodarczego oraz wzrost spójności społecznej i przestrzennej Małopolski w wymiarze
regionalnym, krajowym i europejskim. Korelacja z GPR zachodzi w następujących
obszarach:
Obszar 2. Kierunki polityki rozwoju; 2.1. Ochrona małopolskiej przestrzeni kulturowej
m.in. poprzez ochronę, rozwój i uporządkowanie systemu obszarów chronionych,
zapobieganie degradacji i ochronę zasobów dziedzictwa przyrodniczego regionu,
stworzenie systemu
zintegrowaną

oraz

ochronę

procedur zarządzania dziedzictwem

krajobrazu

kulturowego

i

środowiska

przyrodniczym,
przyrodniczego,

szczególnie w zakresie wysokiego poziomu estetycznego otoczenia i ładu
przestrzennego. Do kluczowych działań w tym obszarze zaliczono kompleksową
rewitalizację obszarów zdegradowanych.
Obszar 5. Kierunki polityki rozwoju; Rozwój miast i terenów wiejskich:
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 5.2. Rozwój gospodarczy małych i średnich miast oraz terenów wiejskich m.in.
poprzez aktywizację gospodarczą obszarów wiejskich o funkcjach rolniczych
w zakresie wsparcia dla rozwoju ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa oraz
marketingu wysokiej jakości produktów żywności regionalnej.

2.4. Dokumenty strategiczne na szczeblu kraju
2.4.1. Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna
gospodarka, sprawne państwo
Cel główny określony w tym dokumencie to „wzmocnienie i wykorzystanie
gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy
i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności”, a perspektywa czasowa
sięga do 2020 roku. Szczególne korelacje z GPR można dostrzec w następujących celach:
Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb
i aktywności obywatela (zwłaszcza priorytet I.3.2. Rozwój kapitału społecznego).
Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki (w szczególności priorytet II.2.4. Poprawa
warunków ramowych dla prowadzenia działalności gospodarczej).
Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego (priorytet II.4.1. Zwiększanie aktywności
zawodowej).
Cel III.1. Integracja społeczna (zwłaszcza priorytet III.1.1. Zwiększenie aktywności
osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym).
2.4.2. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala
Nowoczesności
Jest to dokument wyższego szczebla o charakterze analityczno-rekomendacyjnym,
który za główny cel obiera poprawę jakości życia Polaków, w powiązaniu z modernizacją
i rosnącą jakością gospodarki. Korelacja z GPR zachodzi w następujących obszarach:
Cel 4. Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki (zwiększenie dostępności
powszechnych programów kształtowania postaw przedsiębiorczych i wspierania
przedsiębiorczości opartej o postawy proinnowacyjne, kreatywne, umiejętność
współpracy).
Cel 11. Wzrost społecznego kapitału rozwoju. Zwłaszcza następujące kierunki
interwencji: Promocja partycypacji społecznej i obywatelskiej (poprzez docenianie ludzi
zaangażowanych w działalność społeczną, kampanie społeczne, wykorzystywanie
nowoczesnych technologii, wprowadzanie nowych technik głosowań i komunikowania
17
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się administracji z obywatelami) oraz uproszczenie mechanizmów zrzeszania ludzi
(poprzez ograniczenie procedur i obciążeń dla stowarzyszeń, fundacji i inicjatyw
obywatelskich).
2.4.3. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
Dokument ten prezentuje kompleksowe podejście do rozwoju kraju, zgodnie, z którym
zadaniem zagospodarowania przestrzennego jest godzenie interesów różnych użytkowników
przestrzeni (mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, państwa). Określa też cele i kierunki
polityki przestrzennego zagospodarowania kraju oraz tworzenia warunków równomiernego
rozwoju poza dużymi miastami.
Szczególne korelacje można dostrzec w następujących celach:
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 (zwłaszcza
działania nakierowane na wspomaganie spójności w specyficznych obszarach
problemowych oraz restrukturyzację i rewitalizację obszarów zdegradowanych i miast).
Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego (szczególnie związane tu kierunki
działań, takie jak ochrona interesu publicznego (przeciwdziałanie zawłaszczaniu
przestrzeni publicznej i troska o przestrzenie publiczne) oraz tworzenie korzystnych
warunków dla działalności gospodarczej.
2.4.4. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta,
Obszary wiejskie
Strategia ta to rządowa wizja rozwoju polskich regionów do 2020 roku, która określa
najważniejsze wyzwania, założenia i cele polityki regionalnej państwa. Jednym z celów
szczegółowych KSRR jest niwelowanie różnic w rozwoju poszczególnych obszarów kraju.
Spójność dokumentu z GPR przejawia się w następujących obszarach:
Cel 2.1. Wzmacnianie spójności w układzie krajowym (wzmacnianie istniejącej sieci
miast i wspomaganie urbanizacji, rozwój zasobów ludzkich i kapitału społecznego,
rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie infrastrukturalnych i instytucjonalnych
warunków do zwiększania poziomu inwestycji i wzrostu wydajności pracy).
Cel 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących
dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze.
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3. Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji
Pogłębioną diagnozę obszaru rewitalizacji przeprowadzono na podstawie ankietyzacji
mieszkańców, danych zebranych do „Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru
zdegradowanego

oraz

obszaru

rewitalizacji”

oraz

danych

zebranych

metodami

partycypacyjnymi opisanymi w rozdz. 12. Mechanizmy włączenia interesantów w proces
rewitalizacji.
Pogłębiona diagnoza przeprowadzona została sektorowo, w podziale na pięć
podrozdziałów, w których przeanalizowano następujące zjawiska:
przestrzenno-funkcjonalne,
środowiskowe,
techniczne,
gospodarcze,
społeczne.
Dodatkowo w podsumowaniu przedstawiono najważniejsze wnioski dotyczące obszaru
rewitalizacji.

3.1. Analiza zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych
Obecny stan zagospodarowania oraz dalszego rozwoju gminy został przedstawiony
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania. Opracowanie dokonuje analizy
całej powierzchni gminy w zakresie zagadnień przestrzenno-funkcjonalnych. Poniżej
przedstawiono najważniejsze elementy wchodzące w skład struktury funkcjonalnej Gminy
Sułoszowa oraz obszarów rewitalizacji.
3.1.1. Położenie gminy
Gmina Sułoszowa usytuowana jest w północno-zachodniej części województwa
małopolskiego i stanowi jedną z 127 gmin wiejskich tegoż województwa. Położna jest
w północno-zachodniej części powiatu krakowskiego, który składa się z 17 gmin okalających
Kraków (rys. 2).
Od północy Gmina Sułoszowa graniczy z gminą Trzyciąż (powiat olkuski), od wschodu
– z gminą Skała, od południa – z gminą Jerzmanowice-Przeginia, a od zachodu – z gminą
Olkusz (powiat olkuski).
W skład gminy wchodzą wsie Wielmoża, Wola Kalinowska oraz Sułoszowa. Wieś
Sułoszowa podzielona jest na trzy części, stanowiące odrębne sołectwa o nazwach Sułoszowa
I, II i III. Siedzibą władz i większości podstawowych instytucji gminnych jest Sułoszowa I.
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Rysunek 2. Położenie Gminy Sułoszowa na tle Powiatu Krakowskiego
Źródło: Opracowanie własne

Gmina Sułoszowa zajmuje powierzchnię 53 km2, co stanowi 4,3% powierzchni powiatu
krakowskiego. Obszar gminy w 2014 roku zamieszkiwany był przez 5 804 osoby, a więc
gęstość zaludnienia osiągnęła 110 os/km2 [GUS BDL]. Gmina Sułoszowa to najmniej
zaludniona gmina powiatu krakowskiego (tab. 1).
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Tabela 1. Porównanie gmin powiatu krakowskiego
L.p.

Nazwa jst

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Czernichów (w)
Igołomia-Wawrzeńczyce (w)
Iwanowice (w)
Jerzmanowice-Przeginia (w)
Kocmyrzów – Luborzyca (w)
Krzeszowice (mw)
Liszki (w)
Michałowice (w)
Mogilany (w)
Skała (mw)
Skawina (mw)
Słomniki (mw)
Sułoszowa (w)
Świątniki Górne (mw)
Wielka Wieś (w)
Zabierzów (w)
Zielonki (w)
Powiat Krakowski

Liczba ludności
[os.]
14 143
7 710
8 924
10 807
14 769
32 451
16 717
9 845
13 360
10 463
43 137
13 680
5 804
9 686
11 058
25 311
20 652
268 517

Powierzchnia
[km2]
85
63
71
68
81
139
72
51
44
75
100
113
53
20
48
99
49
1 231

Gęstość zaludnienia
[os./km2]
166
122
126
159
182
233
232
193
304
140
431
121
110
484
230
256
421
218

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL
Objaśnienia: w – gmina wiejska, mw – gmina miejsko-wiejska

3.1.2. Funkcje spełniane przez Gminę Sułoszowa
Gmina Sułoszowa ma charakter typowo wiejski. Ze względu na brak większych
zakładów pracy oraz rozwiniętego przemysłu, większość mieszkańców pracuje w gminach
ościennych – w Krakowie oraz Olkuszu. Gmina stanowi zatem dla mieszkańców miejsce
odpoczynku i prowadzenia życia rodzinnego z dala od miejskiego zgiełku.
Gmina nie sąsiaduje bezpośrednio z Krakowem, w związku z czym wpływ metropolii
na rozwój gminy jest ograniczony. Nie obserwuje się rozwoju handlu i usług w takim stopniu
jak w przypadku gmin ościennych Krakowa należących do strefy podmiejskiej stolicy
Małopolski.
Gmina Sułoszowa, ze względu na walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz położenie
w Dolinie Prądnika ma także ogromny potencjał turystyczny. Dynamicznie rozwija się tu tzw.
turystyka weekendowa. Rolniczy charakter gminy stwarza ponadto możliwość uzupełnienia
oferty turystycznej o agroturystykę, która ostatnio znajduje coraz szersze grono odbiorców.
Możliwości rozwoju gminy stwarza atrakcyjne położenie w spokojnej okolicy, przy
jednocześnie zapewnionej dogodnej komunikacji z większymi ośrodkami. Gmina ma także
możliwości rozwoju turystyki, zwłaszcza agroturystyki jako alternatywy dla prowadzenia
produkcji rolniczej. Niezbędne jest zatem zintensyfikowanie polityki promocyjnej gminy,
w celu wyeksponowania jej niezaprzeczalnych walorów dla potencjalnych inwestorów.
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Utworzenie odpowiedniej bazy z zakresu turystyki aktywnej i kwalifikowanej pozwoli
przyciągnąć turystów, głównie mieszkańców Krakowa zainteresowanych aktywnym
weekendowym wypoczynkiem.
3.1.3. Struktura użytkowania przestrzeni2
Strukturę funkcjonalno - przestrzenną obszaru gminy charakteryzuje dominacja terenów
rolnych. Południową część pokrywają lasy, koncentrujące się w obszarze Doliny Prądnika.
Nielicznie występują także tereny usług oraz usług turystycznych. Tereny zabudowane oraz
przeznaczone w planach zagospodarowania

przestrzennego pod

dalszą zabudowę

skoncentrowane zostały wzdłuż dróg, zachowując tym samym tradycyjny układ przestrzenny
charakterystyczny dla wsi tego regionu.
Gmina Sułoszowa zajmuje powierzchnię 53 km2, z czego ok. 90% stanowią użytki
rolne. Ze względu na znaczne wykorzystanie rolnicze, gminę cechuje niższa niż średnia
krajowa lesistość, kształtująca się na poziomie niewiele ponad 6%. Tereny zabudowane
i zurbanizowane stanowią 1,89%. Pozostałe formy użytkowania stanowią mniej niż 1%
powierzchni gminy. Wśród użytków rolnych przeważają grunty orne, które stanowią prawie
93% wszystkich gruntów użytkowanych rolniczo.
Szczegółowe zestawienie przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Struktura użytkowania terenu w Gminie Sułoszowa
Wyszczególnienie

Powierzchnia
[ha]

Powierzchnia ogółem
Użytki rolne, w tym:
- grunty orne
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione
Grunty zabudowane i zurbanizowane
Pozostałe grunty

5 338
4 837
4 489
371
101
29

Odsetek
powierzchni
gminy [%]
90,61%
84,09%
6,95%
1,89%
0,54%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL

Grunty użytkowane rolniczo
Pod względem struktury zagospodarowania przestrzennego, charakterystyczny dla
Gminy Sułoszowa jest bardzo wysoki, nawet jak na gminę wiejską, odsetek gruntów ornych
(ok. 84% powierzchni gminy). Średni odsetek gruntów rolnych gmin wiejskich Powiatu

2

Projekt Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułoszowa,
2016 r.
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Krakowskiego wynosi 64,72% (tabela 3). Zjawisko to potwierdza, że gmina nie została
włączona w strefę podmiejską Krakowa i zachowuje swój rolniczy charakter.

Tabela 3. Odsetek gruntów rolnych gmin wiejskich Powiatu Krakowskiego
Gmina

Powierzchnia
[ha]
8422
6279

Powierzchnia
gruntów
ornych [ha]
4076
4367

%
gruntów
ornych
48,40%
69,55%

Czernichów
IgołomiaWawrzeńczyce
Iwanowice
Jerzmanowice-Przeginia
Kocmyrzów-Luborzyca
Liszki
Michałowice
Mogilany
Sułoszowa
Wielka Wieś
Zabierzów
Zielonki
ŚREDNIA

7109
6814
8076
7207
5113
4371
5338
4827
9942
4858

5896
5368
5959
3908
3521
1779
4489
3136
4715
3174

82,94%
78,78%
73,79%
54,23%
68,86%
40,70%
84,10%
64,97%
47,43%
65,34%
64,72%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL

Strukturę gospodarstw rolnych gminy Sułoszowa charakteryzuje przewaga gospodarstw
o powierzchni od 1 do 5 ha, zajmujących łącznie około 2066 ha. Gospodarstwa o powierzchni
od 5 do 10 ha pokrywają w sumie 1582 ha. Najmniej liczną grupę stanowią gospodarstwa
o powierzchni od 10 do 15 – stanowiących łącznie około 296 ha, oraz powyżej 15 ha – około
243 ha. Takie rozdrobnienie struktury gruntów skutkuje mniejszą opłacalnością produkcji
rolnej, a co za tym idzie niższymi inwestycjami w nowe technologie. Czynnikami
niesprzyjającymi rozwojowi i opłacalności produkcji rolnej są także uwarunkowania
przyrodnicze: erozja, zakwaszenie gruntów oraz średnia żyzność gleb. Grunty rolne
występujące na terenie gminy zalicza się głównie do III i IV klasy bonitacyjnej – klasy te
stanowią około 95% gruntów. Brak jest gruntów I i II klasy bonitacyjnej. Istotna zatem
byłaby modernizacja gospodarstw rolnych celem podejmowania upraw atrakcyjnych rynkowo
i tworzenie lokalnych form zbytu.
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Tereny zabudowane
Tereny zabudowy na obszarze gminy podzielić można na:
treny zainwestowane, w obszarach historycznych układów osadnictwa wraz z obsługą
komunikacyjną i techniczną;
krystalizujące się zespoły zabudowy w części uporządkowane, stwarzające możliwość
jej koncentracji.
Zasady realizacji zabudowy w gminie opierają się w pierwszej kolejności na
uzupełnianiu zabudowy istniejącej i tworzenia warunków dla wykształcenia się centrum
jednostek osadniczych. Jednostki te rozwijają się dzięki tworzeniu wewnętrznych powiązań
komunikacyjnych, zapewnieniu bezkolizyjnych powiązań pieszych i ścieżek rowerowych.
W Gminie Sułoszowa dominuje zabudowa zagrodowa. Jednostki osadnicze przybierają
formę ulicówek. Charakteryzują się zatem skoncentrowaniem zabudowy wzdłuż dróg na
podłużnych, prostopadłych w stosunku do drogi działkach oraz lokowaniem budynków w ich
frontowej części. Powszechnie występującym, dominującym typem budynków są obiekty
w formie prostopadłościanu, o wysokości do 10m, z dachem dwuspadowym lub
czterospadowym o kątach nachylenia połaci od około 35° do 45° z główną kalenicą
sytuowaną równolegle do drogi.
Na obszarze gminy występują zwarte obszary funkcjonalno - przestrzenne. Częściowe
rozdrobnienie zabudowy wynika głównie z lokalizacji na terenie gminy zabudowy
zagrodowej, która to swym charakterem przypomina bardziej zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną niż zagrodę (siedlisko).
Na części terenów gminy występuje zabudowa nieharmonizująca z otoczeniem
i niemieszcząca się w pojęciu budownictwa tradycyjnego. Budynki dysharmonizujące istnieją
najczęściej w obszarach gdzie niekontynuowana jest zabudowa zagrodowa a budynki
mieszkalne powstają w formie wolnostojącej. W takich przypadkach budynki gospodarcze
i garaże lokowane są najczęściej bezpośrednio przy ścianie budynku mieszkalnego,
a zróżnicowane wymiary tych obiektów powodują zaburzenie foremnej, prostopadłościennej
bryły budynku. Ponadto przyczyną dysharmonii jest także występowanie budynków
o zróżnicowanych, przesuniętych lub niesymetrycznych dachach oraz o kątach nachylenia
mniejszych lub większych od powszechnie występujących.
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3.1.4. Dziedzictwo kulturowe
Obszar całej Gminy Sułoszowa nasycony jest dużą ilością dóbr kultury materialnej.
Wieś Sułoszowa należy do najdłuższych w Polsce ulicówek, ciągnie się bowiem na
przestrzeni około 9 km. Układ przestrzenny wsi zaliczony został do II grupy zabytków
architektury - do dziś zachowało się kilka cennych starych zagród tzw. okołów.
Spośród kilku zespołów zabytkowych i obiektów (nieruchomych) do wojewódzkiego
rejestru zabytków wpisane zostały następujące:
Zespół zamkowy w Pieskowej Skale: zamek, oficyna z bramą i basztą, fortyfikacje
bastionowe, ogród kwaterowy, park;
Zajazd (willa „Chopina”) położony w Pieskowej Skale;
Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Wawrzyńca
z otoczeniem, położony w Sułoszowej;
Zagroda d. Orczyków nr 216: dom z oborą, stajnia z chlewem, dwie stodoły, spichlerz,
wozownia, położona w Sułoszowej;
Zagroda nr 375: dom z oborą, stajnia, chlew, wiata (zabudowane w czworoboczny
okół), położona w Sułoszowej;
liczne ostańce skalne z Maczugą Herkulesa.
Występujące na terenie gminy zespoły i obszary zabytkowe stanowią wartości
kulturowe rangi regionalnej.
Najważniejszą formę organizacyjną opieki nad zabytkami ruchomymi, stanowi muzeum
na zamku w Pieskowej Skale. Znajduje się tu od 1966 r. filia Państwowych Zbiorów Sztuki na
Wawelu. Zasoby o wartości muzealnej zgromadzone są także w kościele parafialnym
w Sułoszowej. Uzupełnieniem tych zasobów są liczne stanowiska archeologiczne, świadczące
o tradycji osadnictwa w tym rejonie w czasach prehistorycznych.
3.1.5. Potencjał turystyczny3
Sułoszowa jest gminą z dynamicznie rozwijającym się sektorem usług turystycznych.
Walory przyrodnicze oraz bogate dziedzictwo kulturowe stanowią podstawę rozwoju
turystyki i stawiają gminę pośród najatrakcyjniejszych turystycznie regionów w skali całego
kraju. Do walorów przyrodniczych zalicza się przede wszystkim wyjątkowe zróżnicowanie
krajobrazów naturalnych oraz specyficzne właściwości mikroklimatu. Dolina Prądnika,
w której usytuowana jest gmina, należy do najdłuższych i najpiękniejszych spośród

3

Strategia rozwoju Gminy Sułoszowa na lata 2014-2020
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wszystkich dolin podkrakowskich. W dolinie znajduje się mnóstwo stromych skał
wapiennych o ciekawych kształtach, w tym „sztandarowa” Maczuga Herkulesa o wysokości
ponad 20 m.
Na drugi czynnik kształtujący atrakcyjność gminy składa się znaczny potencjał
materialny (historyczny układ wsi i zespoły zabytków architektury, pojedyncze obiekty
zabytkowe i historyczne, Zamek na Pieskowej Skale, zbiory muzealne itp.) oraz dziedzictwo
kultury duchowej (specyficzny klimat Sułoszowej, folklor ziem górskich).
Pomimo tak dogodnych warunków do rozwoju turystyki gmina dysponuje słabo
rozbudowaną bazą turystyczną. Dla przyjezdnych dostępnych jest w sumie 101 miejsc
noclegowych (wg danych GUS BDL). Bazę noclegową gminy stanowi głównie Schronisko
Młodzieżowe przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Szafera w Woli
Kalinowskiej. Ponadto na terenie gminy działa kilkanaście obiektów agroturystycznych.
Rejestrowany ruch turystyczny, mierzony liczbą osób korzystających z zasobów
noclegowych wyniósł w 2014 r. ok. 4 820 osoby, a od 2002 roku obserwuje się wyraźną
tendencję wzrostową tego wskaźnika.
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Rysunek 3. Rejestrowany ruch turystyczny na terenie Gminy Sułoszowa wraz z linią trendu.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL

Rejestrowany ruch turystyczny nie odzwierciedla jednak faktycznego ruchu
turystycznego w gminie, gdyż obejmuje jedynie te osoby, które zatrzymały się tutaj na dłużej
niż jeden dzień i skorzystały z oferty bazy noclegowej. Większość osób odwiedzających
gminę zatrzymuje się tu jedynie na kilka godzin. Szczególnie duży jest rodzinny ruch
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weekendowy oraz wycieczkowy (zorganizowane wycieczki szkolne). Muzeum Zamku
w Pieskowej Skale odwiedza rocznie ponad 100 000 turystów.
Ruch turystyczny głównie koncentruje się w miesiącach od maja do października
(najmniejszy notuje się w listopadzie i grudniu). Trend sezonowych wahań w ruchu
turystycznym nadal spowodowany jest przede wszystkim specyfiką klimatu i brakiem
różnorodnej bazy turystycznej.
Możliwości ruchu turystycznego w gminie są uzależnione od uwarunkowań obszaru
Ojcowskiego Parku Narodowego oraz ograniczeń związanych z tą lokalizacją. Ojcowski Park
Narodowy jest obszarowo najmniejszym parkiem narodowym w Polsce o dużym przeciążeniu
ruchu turystycznego (w ostatnich latach nawet 400 tys. odwiedzających) na stosunkowo
niewielkim fragmencie powierzchni Parku, co skutkuje zniszczeniami wokół obiektów
i szlaków prowadzących do nich. Park jest miejscem jednodniowych odwiedzin turystów
z Krakowa, Śląska i innych okolic kraju. Najliczniejszą grupę odwiedzających stanowią
osoby w wieku około 40 lat przyjeżdżające do Parku z rodzinami na kilka godzin. Niespełna
20% gości zostaje na nieco dłuższy pobyt, z czego połowa – na dłużej niż trzy dni. Drugim co
do popularności środkiem transportu jest rower – korzysta z niego 30% gości odwiedzających
Park. Podobnie liczni jak rowerzyści są turyści piesi przyjeżdżający autobusami lub
wędrujący pieszo.
Przez Ojcowski Park Narodowy biegnie kilka szlaków turystycznych o długości 23 km.
Węzeł większości szlaków znajduje się u podnóża Góry Zamkowej, w dawnym Parku
Zdrojowym. Przez Gminę Sułoszowa przebiegają:
Szlak żółty: Krzeszowice – Szklary – Wierzchowice – Murownia – Dolina Prądnika –
Dolina Sąspowska – Sąspów – Pieskowa Skała;
Szlak czerwony: Kraków – Prądnik Korzkiewski – Ojców – Grodzisko – Młynnik –
Pieskowa Skała – Sułoszowa (dalej: Rabsztyn – Klucze – Ogrodzieniec –
Częstochowa), tzw. Szlak Orlich Gniazd.
3.1.6. Stan infrastruktury społecznej
Stan techniczny budynków zaliczanych do infrastruktury społecznej, opisanych poniżej
jest dobry. Z kolei o jakości usług publicznych wnioskować można na podstawie ankietyzacji
mieszkańców, przedstawionej w rozdz. 3.6. Wyniki badań ankietowych.
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Placówki oświatowe
Na terenie gminy funkcjonują następujące placówki oświatowe: 4 szkoły podstawowe
oraz 1 gimnazjum i 1 przedszkole samorządowe:
Gimnazjum w Sułoszowej i Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej
tworzą Zespół Szkół Nr 1 w Sułoszowej (w granicach podobszaru Sułoszowa Centrum);
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Sułoszowej;
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Wielmoży (w granicach
podobszaru Wielmoża Szkoła);
Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera w Woli Kalinowskiej - wraz ze
schroniskiem młodzieżowym tworzy Zespół Szkół i Placówek Oświatowych;
Przedszkole Publiczne w Sułoszowej I (w granicach podobszaru Sułoszowa Centrum).
Wraz ze zmniejszeniem się przyrostu naturalnego zmniejsza się corocznie liczba dzieci
uczęszczających do szkół podstawowych oraz gimnazjum. Z kolei liczba dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym stopniowo wzrasta, co może być związane z większą
dostępnością tego typu placówek (rys. 4).
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Rysunek 4. Liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach
podstawowych i gimnazjum w Sułoszowej w latach 2002 i 2014
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL

Miernikiem dostępności placówek oświaty może być wskaźnik liczby dzieci
w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat. Według danych
GUS w 2014 r. na terenie Sułoszowej funkcjonowały 4 przedszkola, w tym 7 oddziałów,
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co dało 104 miejsc dla dzieci. Wskaźnik liczby dzieci w placówkach wychowania
przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat w Sułoszowej aktualnie jest niższy od
wartości dla kraju, województwa małopolskiego i powiatu krakowskiego (rys. 5).
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Rysunek 5. Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5
lat w Sułoszowej na tle kraju, województwa małopolskiego i powiatu krakowskiego w latach
2010 i 2015
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL

O jakości nauczania stanowią m.in. wyniki uczniów uzyskane w sprawdzianie
szóstoklasisty oraz egzaminie gimnazjalnym, których wyniki przedstawiono w rozdz. 3.5.2.
Poziom edukacji i kapitał ludzki.

Kultura
Kluczową rolę w tworzeniu i upowszechnianiu dóbr kultury pełni na terenie całej
Gminy Sułoszowa Centrum Kultury w Sułoszowej z Filią Centrum Kultury w Wielmoży oraz
Biblioteka. Zadaniem Centrum jest rozwijanie zdolności artystycznych. W centrum
prowadzone są warsztaty plastyczne oraz nauki gry na instrumentach muzycznych, działają
trzy grupy śpiewacze oraz orkiestra. Główne formy aktywności proponowane przez Centrum
Kultury to:
nauka gry na instrumentach;
organizowanie wystaw;
organizowanie konkursów;
organizowanie imprez turystycznych i sportowych;
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organizowanie kursów, np. języków obcych.
Kulturotwórczą rolę w środowisku pełnią również Szkoły oraz Stowarzyszenia, takie
jak Kluby Sportowe oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Na terenie całej gminy prężnie działają
Koła Gospodyń Wiejskich, przy których funkcjonują rożnego rodzaju grupy artystyczne
skupiające mieszkańców poszczególnych miejscowości. Działają:
Grupa śpiewacza „Sułoszowianki” przy Kole Gospodyń Wiejskich w Sułoszowej I;
Grupa śpiewacza „Sułoszowa III” przy Kole Gospodyń Wiejskich w Sułoszowej III;
Dziecięcy zespół „Promyki Sułoszowskie” działa przy Centrum Kultury w Sułoszowej;
Strażacka Orkiestra Dęta działająca przy Centrum Kultury;
Do ważniejszych wydarzeń kulturalnych realizowanych na terenie gminy zalicza się:
dożynki parafialno-gminne organizowane corocznie w pierwszą niedzielę września, coroczny
piknik rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej, a także
coroczną akademię z okazji odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada na terenie Zespołu
Szkół nr 1 w Sułoszowej.
Na terenie gminy Sułoszowa działają dwa stowarzyszenia sportowe. Pierwszym jest
funkcjonujący obecnie przy Gimnazjum Ludowy Klub Sportowy „Prądnik”. Ma
dwudziestoletnią tradycję, a prowadzi sekcję piłki nożnej na szczeblu klasy A i C.
Krzewieniem sportu zajmuje się również Ludowy Klub Sportowy „Wielmożanka” przy
Szkole Podstawowej w Wielmoży. Prowadzi on sekcję piłki nożnej na szczeblu klasy A i C.
Gmina Sułoszowa należy do Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina”.
Stowarzyszenie to działa na terenie pięciu gmin powiatu krakowskiego. Są to trzy gminy
wiejskie: Iwanowice, Sułoszowa i Jerzmanowice-Przeginia oraz dwie gminy miejskowiejskie: Słomniki i Skała. Utworzony przez nie obszar położony jest w północnej części
powiatu krakowskiego i należy do najatrakcyjniejszych zakątków regionu. Cechuje go bardzo
interesująca rzeźba terenu, z charakterystycznymi, wapiennymi ostańcami o fantazyjnych
kształtach, krasowymi dolinami rzecznymi oraz znanymi w całym kraju jaskiniami –
Łokietka, Ciemną i Nietoperzową. Cele stowarzyszenia przedstawiają się następująco:
działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Iwanowice, Skała, Słomniki,
Sułoszowa, Jerzmanowice-Przeginia;
aktywizowanie ludności gmin;
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realizacja lokalnej strategii rozwoju gmin, opracowanej przez Lokalną Grupę Działania
(LGD);
upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją
ludności na obszarach gmin;
promocja rozwoju obszarów gmin;
mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów
gmin;
podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków społecznych i infrastrukturalnych
na obszarach gmin;
integracja i koordynacja działań gmin dla promocji turystycznej „Jurajskiej Krainy”.

Opieka zdrowotna
Ambulatoryjną opiekę zdrowotną dla ogółu ludności zapewniają dwie przychodnie:
obsługująca Sułoszową i Wielmożę - działająca w Sułoszowej SP ZOZ;
obsługująca Wolę Kalinowską SP ZOZ w Skale.
Według danych GUS w roku 2014 na terenie Gminy udzielono łącznie 15 068 porad
lekarskich.
Pomoc społeczna
Pomocy społecznej na terenie gminy udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
działający przy Urzędzie Gminy w Sułoszowej. W miejscowości Wola Kalinowska działa
także Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych
i niepełnosprawnych intelektualnie (liczba miejsc 30).
GOPS pomaga osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości.
Na rysunku 6 przedstawiono zmianę liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej
na przestrzeni lat 2009-2014. Wzrost liczby rodzin pomimo spadku ogólnej liczby ludności
świadczyć może o dobrej dostępności tej usługi publicznej oraz o wzrastającym natężeniu
problemów społecznych.
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Rysunek 6. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w latach 2009-2014
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL

3.1.7. Stan infrastruktury technicznej4
Infrastruktura drogowa i komunikacja
Gmina Sułoszowa cechuje się bardzo korzystnym położeniem na tle układu
transportowego kraju i regionu, a co za tym idzie wysoką dostępnością komunikacyjną. Przez
jej teren przebiegają dwie drogi wojewódzkie:
nr 794 o znaczeniu regionalnym (Kraków - Skała - Wolbrom) przebiegająca przez wieś
Wielmoża. Drogę charakteryzuje znacząca ilość włączeń dróg lokalnych występujących
głównie w formie rozwidleń,
nr 773 o znaczeniu subregionalnym (Skała - Sułoszowa - Sieniczno), umożliwiająca
połączenie w Sienicznie z drogą międzyregionalną E77 (Kraków - Olkusz); droga
funkcjonuje w oparciu o historyczny układ osadniczy; na całym odcinku (długości
9 km) przebiegu przez teren gminy pełni rolę ulicy osiedlowej ze zwartą zabudową
zagrodową po obu swoich stronach, na obszarze całej wsi Sułoszowa (z wyjątkiem
centrum), jest jedyną drogą przejmującą wszystkie funkcje komunikacyjne (dojazd do
posesji, jedynych ciągów pieszych, rowerowych, dostępu do wszelkiego rodzaju usług,
przejazdu ciągników, maszyn rolniczych, komunikacji autobusowej dojazdu do pracy,
transportu towarowego i połączeń zewnętrznych).
Trzecią drogą umożliwiającą połączenia zewnętrzne gminy z drogą E22 o znaczeniu
międzyregionalnym (Kraków - Olkusz - Katowice), jest droga Sąspów - Ojców przebiegająca
przez Wolę Kalinowską, do której włączona jest droga gminna obsługująca zwartą zabudowę
zagrodową sołectwa, połączona z drogą nr 773 w Grodzisku.
Poza wymienionymi wyżej drogami, na terenie gminy funkcjonuje układ dróg
gminnych obsługujący zabudowę wsi Wielmoża i Sułoszowa jak również droga powiatowa nr

4

Strategia rozwoju Gminy Sułoszowa na lata 2014-2020
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2136K stanowiąca połączenie z centrum usługowym gminy i droga powiatowa nr 18117
prowadząca do Pieskowej Skały.
Ponadto Gmina Sułoszowa odznacza się bardzo korzystnym umiejscowieniem
względem głównych szlaków komunikacji drogowej (autostrada A4, drogi krajowe DK94,
DK7).

Lokalizacja

gminy

jest

także

korzystna

za

względu

na

odległość

od

międzynarodowego portu lotniczego Kraków-Balice (odległość około 35 km).
Nawierzchnię twardą posiada 70% dróg gminnych. Ich stan jest niezadowalający, co
utrudnia dostęp do obszarów o szczególnych walorach turystycznych oraz hamuje możliwości
rozwoju gospodarczego. Zachodzi zatem konieczność przeprowadzenia zabiegów poprawy
stanu sieci drogowej, tzn. wzmocnienia, odnowy nawierzchni oraz remontów kapitalnych
i odwodnienia. Modernizacji wymagają też drogi wojewódzkie i powiatowe – w tym
zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo pieszych (brak wydzielonych poboczy).
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna
Gmina zasilana jest w wodę z sześciu lokalnych ujęć wód podziemnych, z których
korzysta 98% jej mieszkańców. Zasoby gminy zaspokajają z nadwyżką jej potrzeby. Sieć
wodociągowa ma długość 92,2 km i liczy 1 505 przyłącz do budynków. Za eksploatację
wodociągu odpowiada Urząd Gminy Sułoszowa. W kolejnych latach planowane są
ewentualne prace modernizacyjne na istniejących już odcinkach, mające na celu utrzymanie
infrastruktury w dobrym stanie.
Do sieci kanalizacji sanitarnej o długości 58,6 km przyłączonych jest 845 budynków, co
obejmuje ok. 55% ogółu ludności gminy. W gminie funkcjonuje jedna grupowa mechanicznobiologiczna oczyszczalnia ściekowa oraz kilka oczyszczalni przydomowych. Większość
budynków w gminie nadal odprowadza jednak ścieki do przydomowych zbiorników.
Nieszczelne lub przelewowe szamba jak również nadmierne nawożenie użytków rolnych są
główną przyczyną zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz środowiska gruntowo
wodnego w gminie.
Priorytetem od wielu lat jest dla gminy rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, tak aby
docelowo podpiąć do niej 100% mieszkańców gminy.
Omówienie poziomu dostępności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obszarze
rewitalizacji zostało zawarte w rozdziale 3.3. Analiza zjawisk technicznych.
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Sieć gazowa i energetyczna
Teren gminy jest zgazyfikowany w całości – liczba ludności podpiętej do sieci gazowej
to 95%. Siecią energetyczną objęte jest 100% mieszkańców. Sieć gazowa i energetyczna jest
zatem równo dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy, a o jej stan techniczny na bieżąco
dbają operatorzy, wykonujący na bieżąco prace modernizacyjne.
3.1.8. Analiza przestrzenno-funkcjonalna obszaru rewitalizacji
Obszar wyznaczony do rewitalizacji zajmuje powierzchnię ok. 46,56 ha (0,87% terenu
gminy) i jest zamieszkały przez 631 osoby (tj. 10,78% populacji gminy Sułoszowa) (tab. 4).
Tabela 4. Powierzchnia Gminy Sułoszowa i obszaru wyznaczonego do rewitalizacji
Wyszczególnienie

Liczba
ludności

Gmina Sułoszowa
Obszar rewitalizacji
Podobszar I. Sułoszowa Centrum
Podobszar II. Sułoszowa II
Podobszar III. Wielmoża Szkoła
Podobszar IV. Kolonia Długa
Podobszar V. Margiel

5 856
631
235
250
100
25
21

Odsetek liczby
ludności
gminy
10,78%
4,01%
4,27%
1,71%
0,43%
0,36%

Powierzchnia
[ha]
5 342,00
46,56
16,73
13,77
11,96
1,59
2,51

Odsetek
powierzchni
gminy
0,87%
0,31%
0,26%
0,22%
0,03%
0,05%

Źródło: Opracowanie własne

Poniżej znajduje się opis wyszczególnionych terenów, które podlegają rewitalizacji wraz
z

identyfikacją

negatywnych

zjawisk

przestrzenno-funkcjonalnych.

Objawy

stanu

kryzysowego zostały zidentyfikowane na podstawie spaceru badawczego, który odbył się na
etapie diagnostycznym.
3.1.8.1. Obszar rewitalizacji wsi Sułoszowa
W granicach wsi Sułoszowa wyznaczono dwa z pięciu podobszarów rewitalizacji:
Podobszar I. Sułoszowa Centrum,
Podobszar II. Sułoszowa II.
Sułoszowa Centrum spełnia funkcje centrum administracyjnego, a także usługowohandlowego całej gminy. W strukturze użytkowania ziemi na obszarze Sułoszowej Centrum
dominujący udział posiadają tereny usługowe i tereny mieszkaniowe. Obszar ten pełni szereg
istotnych funkcji usługowych względem mieszkańców całej gminy. W granicach
rozpatrywanego obszaru zlokalizowane są budynki użyteczności publicznej pełniące funkcje
34

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sułoszowa na lata 2016-2022

administracyjne (Urząd Gminy), kulturalne (Centrum Kultury), oświatowe (Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum), kultu religijnego (Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa)
zdrowotne (ośrodek zdrowia i punkt apteczny). Poza wymienionymi wyżej, obszar
Sułoszowej Centrum pełni również funkcję handlowo-usługową o znaczeniu ogólno
gminnym, wśród których wypada: bank, piekarnię, sklepy spożywcze.
Podobszar

Sułoszowa

Centrum

charakteryzuje

się

bardzo

zróżnicowanym

zagospodarowaniem przestrzennym, które nie sprzyja skupianiu wszystkich ważnych funkcji
w jednym miejscu i nie buduje spójnego obrazu miejscowości (rys. 7).
Zdiagnozowane problemy w przestrzeni Sułoszowa Centrum:
niewystarczająca, w stosunku do potencjału, liczba podmiotów wnoszących nową
jakość w życie kulturalne i towarzyskie strefy centralnej gminy, tj. restauracji, kawiarni,
itp.;
niska jakość pojedynczych obiektów usługowych;
brak infrastruktury rowerowej;
niedostateczna jakość przestrzeni publicznej w postaci: złego stanu technicznego barier
zabezpieczających głębokie rowy, złego stanu dróg dojazdowych, nieuporządkowanych
terenów zielonych, drewnianych słupów energetycznych, zaniedbanego Placu
Sejmikowego przy banku i ośrodku zdrowia, zaniedbanej przestrzeni wokół nieczynnej
przepompowni wody;
brak wykorzystania wartości historycznych i kulturowych miejsca;
pustostany kreujące negatywny wizerunek miejsca;
niezagospodarowane przestrzenie „niczyje”;
niewłaściwe wykorzystanie przestrzeni generujące bałagan przestrzenny i miejsca
niebezpieczne;
niewielka ilość zorganizowanych miejsc parkingowych, uporządkowanej zieleni
rekreacyjnej, obiektów małej architektury.
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Piekarnia

Pustostany przy ul. Krakowskiej

Bałagan przestrzenny
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Budynek SRH „PROMYK”

Przystanek autobusowy w okolicy Urzędu Gminy

Pustostany przy ul. Krakowskiej w okolicach kościoła

Drewniane słupy energetyczne

Nieuporządkowany stan zieleni

Nieczynna przepompownia wody
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Zły stan dróg dojazdowych

Bariery zabezpieczające głębokie rowy

Rysunek 7. Widok na zaniedbaną przestrzeń publiczną podobszaru Sułoszowa Centrum
Źródło: Własne, dnia 13.09.2016 r.

Z kolei Podobszar Sułoszowa II stanowi zabudowę o charakterze mieszkaniowousługowym, zlokalizowaną w centrum sołectwa Sułoszowa II. Wizerunek centrum psują
zaniedbane budynki, wymagające poprawy stanu technicznego (rys. 8).
Zdiagnozowane problemy w przestrzeni Sułoszowa II:
niska jakość pojedynczych obiektów usługowych psujących wizerunek obszaru;
niska jakość lub brak infrastruktury rowerowej;
chaos i bałagan przestrzenny; brak wykorzystania wartości historycznych i kulturowych
miejsca;
niedostateczna jakość przestrzeni publicznej w postaci złego stanu technicznego barier
zabezpieczających głębokie rowy;
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niewłaściwe wykorzystanie przestrzeni generujące bałagan przestrzenny i miejsca
niebezpieczne;
niska jakość infrastruktury technicznej (drewniane słupy energetyczne);
nieuporządkowana zieleń urządzona;
niekorzystny styk nowe-stare negatywnie wpływający niekorzystnie na wizerunek
miejsca.

Zniszczony budynek magazynowy obok Delikatesów Centrum

Myjnia przy ul. Olkuskiej

Miejsce na rowery przy Delikatesach Centrum
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Zły stan barier zabezpieczających głębokie rowy oraz drewniane słupy energetyczne przy ul. Olkuskiej

Dom handlowy „PROMYK”

Niezagospodarowany teren przy remizie OSP

Rysunek 8. Widok na zaniedbaną przestrzeń publiczną podobszaru Sułoszowa II
Źródło: Własne, dnia 13.09.2016 r.
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3.1.8.2. Obszar rewitalizacji wsi Wielmoża
W granicach wsi Wielmoża wyznaczono trzy z pięciu podobszarów rewitalizacji:
podobszar 3. Wielmoża Szkoła,
podobszar 4. Kolonia Długa,
podobszar 5. Margiel.
Obszar rewitalizacji w granicach wsi Wielmoża stanowi teren wykorzystywany pod
mieszkalnictwo. W granicach podobszaru Wielmoża Szkoła znajduje się budynek szkoły,
remiza oraz kościół, stanowiące centrum integracji społeczności Wielmoży. Podobszar
o

nazwie

Kolonia

Długa

stanowi

centrum

części

sołectwa

Wielmoża

o zwyczajowej nazwie Kolonia Długa. Podobszar Margiel w części zagospodarowany jest
budynkami usługowo-produkcyjnymi.
Zdiagnozowane problemy w przestrzeni Wielmoża Szkoła (rys. 9):
zły stan ogrodzenia kompleksu szkolno-sportowego;
niska jakość urządzeń na placu zabaw przy szkole oraz brak ogrodzenia, co stwarza
zagrożenie dla korzystających z niego dzieci;
niska jakość bezpośredniego otoczenia budynków mieszkalnych;
brak dopasowanej do potrzeb społecznych oferty przestrzeni spotkań i aktywności
społecznej;
pustostan przy ul. Szkolnej;
niedostateczna jakość przestrzeni publicznej;
niewłaściwe wykorzystanie przestrzeni generujące bałagan przestrzenny i miejsca
niebezpieczne;
niska jakość infrastruktury drogowej;
brak uporządkowanej zieleni rekreacyjnej.
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Budynek remizy OSP

Zły stan pobocza przy kościele

Pustostan przy ul. Szkolnej

Plac zabaw przy Szkole

Rysunek 9. Widok na zaniedbaną przestrzeń publiczną podobszaru Wielmoża Szkoła
Źródło: Własne, dnia 13.09.2016 r.

Zdiagnozowane problemy w przestrzeni Kolonia Długa (rys. 10):
zły stan techniczny budynku sklepu oraz parkingu;
niska jakość bezpośredniego otoczenia budynków mieszkalnych;
niewłaściwe wykorzystanie przestrzeni generujące bałagan przestrzenny;
niska jakość infrastruktury drogowej oraz brak chodnika.

42

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sułoszowa na lata 2016-2022

Ul. Długa

Sklep

Rysunek 10. Widok na zaniedbaną przestrzeń podobszaru Kolonia Długa
Źródło: Własne, dnia 13.09.2016 r.

Zdiagnozowane problemy w przestrzeni Margiel (rys. 11):
brak przejścia dla pieszych w okolicy przystanku autobusowego;
zły stan techniczny budynków mieszkalnych oraz usługowych;
niska jakość bezpośredniego otoczenia budynków mieszkalnych;
niewłaściwe wykorzystanie przestrzeni generujące bałagan przestrzenny;
niska jakość infrastruktury drogowej oraz parkingu.
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Ul. Poprzeczna

Okolice przystanku autobusowego przy drodze DW 794

Sklep

Parking przy sklepie

Rysunek 11. Widok na zaniedbaną przestrzeń podobszaru Margiel
Źródło: Własne, dnia 13.09.2016 r.

3.2. Analiza zjawisk środowiskowych
W niniejszym rozdziale, przedstawione zostaną najważniejsze parametry dotyczące
sfery środowiskowej całej Gminy Sułoszowa, ze względu na brak danych dla mniejszych
jednostek urbanistycznych, takich jak sołectwa. Należy jednak podkreślić, że nie
zidentyfikowano obszaru gminy narażonego na szczególną w skali lokalnej degradację
środowiska

przyrodniczego,

a

mieszkańcy Gminy są

równomiernie

narażeni

na

oddziaływanie substancji zanieczyszczających środowisko.
3.2.1. Stan powietrza atmosferycznego
Zanieczyszczenia powietrza są główną przyczyną globalnych zagrożeń środowiska
przyrodniczego. Wpływają one również bezpośrednio na zdrowie ludzi. Wysokie stężenie
pyłów zawieszonych ma wpływ na zachorowalność mieszkańców na choroby układu
oddechowego, alergie oraz choroby nowotworowe. Częstsze zapadanie na choroby układu
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oddechowego wiąże się z większą liczbą porad udzielanych przez lekarzy oraz istotnym
zagrożeniem dla życia i zdrowia mieszkańców.
Oceny stanu powietrza atmosferycznego za 2015 rok dokonał Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Krakowie. W tabeli 5 przedstawiono wyniki klasyfikacji strefy
małopolskiej, do której należy Gmina Sułoszowa. Zgodnie z wykonaną klasyfikacją strefa
małopolska została zaliczona do klasy C z uwagi na przekroczenia dopuszczalnych stężeń:
średniorocznych B(α)P, maksymalnego stężenia dobowego oraz średniorocznego PM10,
średniorocznego stężenia PM2,5, maksymalnego stężenia 8-godzinnego w dobie O3
(AOT405). Klasa C oznacza przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń zanieczyszczenia,
zaś klasa A przyznawana jest dla powietrza, w którym stężenia zanieczyszczeń nie
przekraczają tego poziomu.
Tabela 5. Klasyfikacja strefy małopolskiej za 2015 rok
Zanieczyszczenie

Ochrona Ochrona
zdrowia
roślin
Dwutlenek siarki SO2
A
A
Dwutlenek azotu NO2
A
A
Tlenek węgla CO
A
Benzen C6H6
A
Ozon O3
C
C
Pył zawieszony PM10
C
Ołów Pb
A
Pył zawieszony PM2.5
C
Arsen As
A
Kadm Cd
A
Nikiel Ni
A
Benzo(α)piren B(α)P
C
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Oceny jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015 roku,
Kraków 2016 r.

W dokumencie pn.: „Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015
roku”

przedstawiono

rozkład

średniorocznych

stężeń

zanieczysczeń

jako

wyniki

modelowania skorygowane wynikami pomiarów. Na rysunku 12-14 przedstwiono na mapie
województwa małopolskiego wyniki obliczeń. Analiza map potwierdza, że mieszkańcy całej
gminy są równimiernie narażeni na zanieczyszczenie powietrza.

5

Normowany parametr AOT40 [(μg/m3)·h] oblicza się na podstawie stężeń 1-godz., jako sumę różnic pomiędzy
stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w μg/m3 a wartością 80 μg/m3, dla każdej godziny
w ciągu doby pomiędzy godziną 8.00 a 20.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET), dla której stężenie jest
większe niż 80 μg/m3.
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Stan sanitarny powietrza jest w znaczący sposób lepszy od stanu powietrza w granicach
Aglomeracji Krakowskiej, co umacnia potencjał turystyczny Gminy Sułoszowa.

Rysunek 12. Średnioroczny rozkład stężenia PM10 [ g/m3]
Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015 roku, Kraków 2016 r.
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Rysunek 13. Średnioroczny rozkład stężenia PM2,5 [ g/m3]
Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015 roku, Kraków 2016 r.

Rysunek 14. Średnioroczny rozkład stężenia benzo(α)pirenu [ng/m3]
Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015 roku, Kraków 2016 r.
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Dominujący wpływ na stan jakości powietrza w Gminie Sułoszowa ma oddziaływanie
emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków (tzw. niska emisja). Szkodliwe
substancje dostające się do powietrza pochodzą ze spalania paliw stałych (węgla kamiennego
i koksu, zasadniczych nośników energii cieplnej na terenie gminy). Istotne znaczenie na
jakość powietrza ma również ruch komunikacyjny, a w szczególności natężenie ruchu
pojazdów na drogach wojewódzkich.
Niska emisja w Gminie Sułoszowa szkodzi jej mieszkańcom i przebywającym tu
turystom oraz negatywnie wpływa na wizerunek obszaru charakteryzującego się
wyjątkowymi atrakcjami turystycznymi.
3.2.2. Jakość wód
Obszar gminy należy do trzech zlewni; Przemszy, Dłubni i Prądnika. Na terenie gminy
bierze swój początek rzeka Prądnik. Zlewnie Przemszy i Dłubni na terenie gminy nie
prowadzą wód płynących.
W 2015 roku rzeka Prądnik została objęta monitoringiem prowadzonym przez
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Jakość wód w niej płynących
została oceniona na podstawie pomiarów przeprowadzonych w punkcie kontrolnym „PrądnikOjców”. Stan analizowanych wód nie jest zadowalający. Ze względu na przekroczenia
poziomu dopuszczalnego wskaźników: fitobentos i fosforany, stan ogólny rzeki określono
jako zły (tab. 6).
Tabela 6. Ocena stanu jednolitych części wód za 2015 r.
Nazwa punktu
kontrolnego
Prądnik-Ojców

Klasa
elementów
biologicznych
przekroczenia
III
fitobentos
(wskaźnik
okrzemkowy IO)

Klasa elementów
fizykochemiczny
ch
przekroczenia
PSD*
fosforany
(mgPO4/l)

Stan
ekologiczny

Stan ogólny

Umiarkowany

Zły

Źródło: Opracowanie własne
Objaśnienia: * - poniżej poziomu dobrego

Głównym problemem wpływającym na zły stan gospodarki wodnej są ścieki socjalnobytowe pochodzące z gospodarstw domowych. Przyczyniają się one do wzrostu
zanieczyszczenia bakteriologicznego w wodach przepływających przez obszary zabudowane.
Kolejnym źródłem zanieczyszczeń są nawozy sztuczne i chemiczne środki stosowane do
ochrony roślin. Stosowane są przede wszystkim na obszarach rolniczych. Ich przedostawaniu
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się do wód sprzyja nachylenie terenu oraz erozja gleb. Ponadto do obniżania jakości wód
w rzekach przyczyniają się dzikie wysypiska śmieci.
Istotne zatem jest objęcie siecią kanalizacyjną wszystkich mieszkańców gminy,
zwłaszcza w kontekście wysokich walorów przyrodniczych gminy oraz wykorzystania
potencjału turystycznego.
3.2.3. Dziedzictwo przyrodnicze
Blisko 100% obszaru Gminy Sułoszowa objęte jest ochroną prawną - zgodnie z ustawą
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Obszar gminy o powierzchni 508,29 ha obejmujący część wsi: Sułoszowej (Pieskowa
Skała), Wielmoży, Woli Kalinowskiej (Dolina Prądnika) znajduje się w obszarze
Ojcowskiego Parku Narodowego, pozostała zaś w jego otulinie. W obszarze otuliny pozostaje
przeważająca część terenu Wielmoży – obszar pomiędzy drogami: na zachód od drogi nr 773
i na południe od drogi nr 2136K (ok. 600 ha), cały obszar Woli Kalinowskiej (55 ha) oraz
część Sułoszowej - obszar pomiędzy drogami: na południe od drogi nr 2136K i 1154K (ok.
800 ha). Obszar rewitalizacji zlokalizowany jest poza granicami OPN, jednakże część
znalazła się są w obszarze otuliny OPN (podobszary: Sułoszowa Centrum oraz Wielmoża
Szkoła).
Obszar Gminy Sułoszowa, poza terenem OPN wraz z otuliną, należy do otuliny
Jurajskich Parków Krajobrazowych: „Dolinki Krakowskie” i „Orlich Gniazd”, których
ochronę wyznacza rozporządzenie Wojewody Krakowskiego nr 28 z dnia 15.10.1998 r. (Dz.
Urz. Woj. Krakowskiego nr 24 z 22.10.1998 r., poz. 220). W granicach otulin znalazły się
podobszary: Sułoszowa II, Kolonia Długa oraz Margiel.
Na terenie gminy wyznaczono również tereny będące ostojami przyrody Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000. Jest to obszar Ojcowskiego Parku Narodowego oznaczony
kodem PLH120004 DOLINA PRĄDNIKA, typ obszaru B – specjalny obszar ochrony.
Obszar rewitalizacji zlokalizowany jest poza granicami obszaru Natura 2000.
Z uwagi na walory przyrodniczo - krajobrazowe, a także różnorodne formy działalności
człowieka, Dolina Prądnika proponowana jest także do wpisu na Listę Światowego
Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO.

3.3. Analiza zjawisk technicznych
Sferę techniczną w rozumieniu uor należy przeanalizować pod kątem degradacji stanu
technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkalnym, oraz braku
funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów
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budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.
Przeanalizowano zatem kwestię związaną z istniejącą infrastrukturą komunalną i jej
potencjalnym negatywnym wpływem na środowisko. Jej dostępność wpływa na poziom życia
mieszkańców i atrakcyjność inwestycyjną gminy.
Zasób mieszkaniowy Gminy Sułoszowa w 2014 r. wynosił 1732 mieszkań (według
danych GUS). Gmina Sułoszowa charakteryzuje się dobrą dostępnością zasobów
mieszkaniowych. W roku 2014 na 1000 mieszkańców przypadało średnio 298 mieszkań.
Wartość ta nie odbiega znacząco od wartości tego wskaźnika dla gmin wiejskich powiatu
krakowskiego (300 mieszkań), dla gmin wiejskich województwa małopolskiego (271
mieszkań) i dla gmin wiejskich kraju (299).6
Gmina Sułoszowa posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Jest w całości
zelektryfikowana, zgazyfikowana, zwodociągowania oraz wyposażona w sieć telefoniczną
i teleinformatyczną (ISDN, SDI, Neostrada, internet drogą radiową). Wyposażenie mieszkań
w

instalacje

techniczno-sanitarne

w

Gminie

Sułoszowa

nieznacznie

odbiega

od

porównywanych jednostek terytorialnych (tab. 7). Jednakże odsetek osób korzystających
z instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej prezentuje się korzystniej niż wartości tego
wskaźnika dla gmin wiejskich powiatu, województwa i kraju (tab. 8). Ze względu na
przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń wód powierzchniowych oraz
cenne w skali kraju ekosystemy należy kontynuować działania i dążyć do skanalizowania
całego obszaru gminy.
Tabela 7. Odsetek mieszkań wyposażonych w wybrane instalacje techniczno – sanitarne
w Gminie Sułoszowa na tle gmin wiejskich kraju, województwa małopolskiego i powiatu
krakowskiego w latach 2009 i 2014 [%]
Wyszczególnienie
Polska
Województwo
Powiat
Gmina Sułoszowa

Centralne ogrzewanie
2009 r.
2014 r.
64,80
70,60
68,30
72,40
72,60
78,00
58,30
61,50

Łazienka
2009 r.
2014 r.
76,10
82,20
85,20
86,30
83,90
88,10
69,10
73,30

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL

6

Dane z GUS Bank Danych Lokalnych
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Tabela 8. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie
Sułoszowa na tle gmin wiejskich kraju, województwa małopolskiego i powiatu krakowskiego
w latach 2009 i 2014 [%]
Wyszczególnienie
Polska
Województwo
Powiat
Gmina Sułoszowa

Wodociąg
2009 r.
2014 r.
74,3
84,3
57,0
66,7
81,8
91,4
91,6
93,6

Kanalizacja
2009 r.
2014 r.
23,4
37,3
20,5
33,9
23,3
41,8
16,1
55,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL

Spośród budynków użyteczności publicznej w najgorszym stanie jest budynek po
byłym ośrodku zdrowia znajdujący się w granicach podobszaru Sułoszowa Centrum.
Budynek ten jest w bardzo złym stanie technicznym i nadaje się do kapitalnego remontu lub
do wyburzenia.
Stan techniczny budynków mieszkalnych oraz związane z tym aspekty środowiskowe
obszaru rewitalizacji oraz jego otoczenia zostały ocenione na podstawie następujących
wskaźników:
odsetek starych budynków mieszkalnych (przed 1980 rokiem),
odsetek mieszkalnych budynków starych, nieposiadających ocieplonych ścian – bez
termomodernizacji,
odsetek budynków mieszkalnych opalanych węglem,
obszar bez dostępu do kanalizacji (tab. 9).
Koncentracja budynków, w których system grzewczy oparty jest o tradycyjne piece na
paliwo stałe (węgiel) stanowi wyraźne zagrożenie w postaci tzw. niskiej emisji wynikającej ze
spalania często niskoenergetycznego węgla oraz produktów szkodliwych (np. śmieci, plastiki
itp.). Pod uwagę wzięto także mieszkalne budynki stare (wybudowane przez 1980 rokiem)
oraz

budynki

stare,

które

nie

zostały

jeszcze

poddane

żadnym

działaniom

termomodernizacyjnym. Będą to budynki charakteryzujące się największymi stratami ciepła,
największym zużyciem nośnika ciepła oraz największą emisyjnością zanieczyszczeń do
powietrza. Największą koncentrację tego typu problemów odnotowano w miejscowości
Sułoszowa. Koncentrację budynków opalanych węglem odnotowano także w Wielmoży.
Braki sieci kanalizacyjnej dotyczą około 1/3 wsi Wielmoża. Sułoszowa jest w pełni
skanalizowana.
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Tabela 9. Wskaźniki z zakresu czynników techniczno-środowiskowych
Wieś

Budynki stare
(przed 1980)
[%]

Sułoszowa
Wielmoża
Gmina

58,96
34,72
49,17

Budynki stare bez Budynki
Obszar
termomodernizacji opalane pozbawiony
[%]
węglem dostępu do
[%]
kanalizacji
[%]
16,42
94,78
0
9,86
98,59
30
13,88
97,79
20

Źródło: Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, Plan gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Sułoszowa 2015-2020

3.4. Analiza zjawisk gospodarczych
Zgodnie ze wskaźnikami uwzględnionymi w uor, sytuacja kryzysowa 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.
Gmina Sułoszowa jest typowo rolniczą gminą. Na jej terenie nie ma zlokalizowanych
dużych przedsiębiorstw.
Na terenie Gminy Sułoszowa na koniec roku 2014 w rejestrze REGON znajdowało się
325 podmiotów gospodarczych. Większość podmiotów gospodarczych funkcjonujących na
terenie Gminy Sułoszowa (ok. 96%) stanowią zakłady drobnej przedsiębiorczości jednoosobowe lub zatrudniające poniżej 10 osób. W strukturze podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych w Gminie Sułoszowa dominuje działalność prowadzona w sekcji G,
tj. handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów. Do wspominanej sekcji należy ok. 31%
sułoszowskich przedsiębiorców. Około 13% stanowią podmioty zajmujące się świadczeniem
usług w branży transportowej. Około 8% podmiotów świadczy usługi w zakresie
przetwórstwa przemysłowego. Inne branże działalności pojawiają się już rzadziej.
Poziom przedsiębiorczości jest mierzony liczbą podmiotów wpisanych do rejestru
REGON na 10 tys. ludności. Wskaźnik przedsiębiorczości w Gminie Sułoszowa jest dużo
niższy niż wskaźnik dla Powiatu Krakowskiego (rys. 15). Ponadto pomimo dynamicznego
wzrostu liczby podmiotów gospodarczych w powiecie, w Gminie Sułoszowa wskaźnik ten
utrzymuje się prawie na stałym poziomie.
Rozwój gospodarczy gminy hamowany jest między innymi przez objęcie części
terytorium gminy otuliną Ojcowskiego Parku Narodowego. Cenne przyrodniczo obszary
wymagają szczególnej ochrony, w związku czym na terenie otuliny ustanowiono wiele
zakazów i ograniczeń. Gmina pomimo bliskiej odległości do Krakowa oraz dobrej
komunikacji, nie jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów. Potencjał do rozwoju
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gospodarczego mają zatem tereny gminy, w tym obszar rewitalizacji, położony poza otuliną
OPN (podobszary: Sułoszowa II, Kolonia Długa oraz Margiel).
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Rysunek 15. Wskaźnik przedsiębiorczości Gminy Sułoszowa na tle powiatu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL

Na obszarze zdegradowanym w 2014 roku funkcjonowało 285 podmiotów
gospodarczych, a więc 87% ze wszystkich działających w tym czasie na terenie gminy.
Najwięcej podmiotów gospodarczych swoją działalność gospodarczą prowadziło na terenie
Sułoszowej – łącznie 190 podmiotów, a więc 58% wszystkich podmiotów działających
w gminie. Mniej podmiotów gospodarczych działało w Wielmoży - 95 podmiotów (29%).
Są to przede wszystkim małe przedsiębiorstwa, na terenach wskazanych do rewitalizacji
brak jest dużych zakładów oraz firm generujących miejsca pracy dla lokalnej społeczności.
Analizując

wskaźniki

przedsiębiorczości

dla

poszczególnych

obszarów

zdegradowanych, korzystnie wypada wieś Wielmoża, dla której wskaźnik ten przyjmuje
wartość 608 i jest wyższy od wskaźnika dla gminy. W przypadku wsi Sułoszowa wskaźnik
przyjął wartość niższą 517 (rys. 16). Są to wartości świadczące o niskim poziomie
przedsiębiorczości tych obszarów na tle powiatu.
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Rysunek 16. Wskaźnik przedsiębiorczości najbliższej okolicy obszaru rewitalizacji na tle
gminy i powiatu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL

3.5. Analiza zjawisk społecznych
3.5.1. Ludność i demografia
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego według danych na dzień 31.XII.2014
r. teren Gminy Sułoszowa zamieszkiwało 5 804 osoby, w tym 2 874 to kobiety (49,5%). Na
przestrzeni lat 2004 – 2014 liczba ludności w Gminie spadła o ok. 2% podczas gdy w tym
samym okresie ludność powiatu krakowskiego wzrosła o 10,62%, a województwa
małopolskiego o 3,31%.
Również zagęszczenie ludności gminy odbiega od zagęszczenia powiatu krakowskiego
(218 os/km2) oraz województwa małopolskiego (222 os/km2). Pomimo wzrostu zagęszczenia
ludności w całym powiecie, wskaźnik ten dla gminy utrzymuje się na stałym poziomie.
Dynamikę gęstości ludności przedstawia wykres na rysunku 17.
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Rysunek 17. Gęstość zaludnienia gminy w latach 2004-2014 na tle powiatu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL

Przyglądając się sytuacji demograficznej Gminy warto zwrócić szczególną uwagą na
dwa główne czynniki wpływające na wielkość gminnej populacji. Są to wskaźniki przyrostu
naturalnego oraz salda migracji.
Przyrost naturalny w gminie kształtuje się w ostatnich latach w wartościach ujemnych.
Wyjątkiem stanowi rok 2008, kiedy przyrost osiągnął niespotykaną wartość 6 punktów (rys.
18).
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Rysunek 18. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w latach 2005-2015 Gminy Sułoszowa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL
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Kolejnym czynnikiem obrazującym sytuację społeczno – demograficzną gminy jest
saldo migracji, w szczególności saldo migracji w ruchu wewnętrznym (na terenie kraju,
z wyłączeniem migracji zagranicznych). W Gminie Sułoszowa saldo to od roku 2005
utrzymuje się na ujemnym poziomie, nie spadając jednak poniżej wyniku na poziomie -15
(rys. 19). Znaczący wzrost obserwowalny był w roku 2012, w którym saldo migracji
osiągnęło 10 punktów. Dostrzegalny na przestrzeni ostatnich lat trend cechuje jednak stały
kierunek zmiany, świadczącej o stopniowym ubywaniu mieszkańców gminy.
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Rysunek 19. Saldo migracji w ruchu wewnętrznych w latach 2005 - 2015 w Gminie
Sułoszowa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL

Analizy struktury wiekowej ludności dokonano uwzględniając podział na trzy grupy
wiekowe: osoby w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat), produkcyjnym (18-59 lat kobiety
i 18-64 lat mężczyźni) oraz poprodukcyjnym (powyżej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat
w przypadku mężczyzn). Analiza dostępnych w tym zakresie informacji wskazuje, że
społeczność Gminy Sułoszowa jest stosunkowo młoda - osoby, które nie ukończyły 34 roku
życia stanowią bowiem ok. 45% ogólnej liczby mieszkańców. Przyglądając się bliżej innym
jednostkom terytorialnym – widać wyraźnie, że wskaźnik ten nie wyróżnia Gminy na tle
powiatu krakowskiego, województwa czy kraju (rys. 20).
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Rysunek 20. Struktura mieszkańców według ekonomicznych grup wieku (wiek
przedprodukcyjny, wiek produkcyjny, wiek poprodukcyjny) w Sułoszowej na tle kraju,
województwa małopolskiego i powiatu krakowskiego w 2015 r. [%]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL

Warto także przyjrzeć się wskaźnikom, które w sposób możliwie prosty obrazują jak
wygląda sytuacja w zakresie obciążenia demograficznego w danej gminie. Obciążenie
demograficzne rozumiane jako liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100
osób w wieku przedprodukcyjnym w Gminie Sułoszowa kształtuje się na poziomie 95,9
punktu, co nie odbiega od wartości wskaźnika dla województwa i kraju (rys. 21). Na terenie
powiatu krakowskiego wskaźnik obciążenia demograficznego jest na wyższym poziomie,
który warunkowany jest korzystniejszą strukturą społeczną w gminach stanowiących
przedmieście aglomeracji Krakowskiej wynikającą z odpływu młodych mieszkańców z gmin
rolniczych do większych miast i ich okolic w celach ekonomicznych.
Gminę Sułoszowa nie omijają procesy związane ze stopniowym starzeniem się
społeczeństwa, obserwowane zarówno w województwie, kraju jak i całej Europie. Świadczy
o tym choćby wzrost wartości wspomnianego wskaźnika obciążenia demograficznego jaki
dokonał się w ostatnich latach (rys. 22). Od 2005 roku wskaźnik ten wzrósł o ponad 20
punktów. Jest to wzrost mniejszy niż w województwie małopolskim (27) czy w kraju (35).
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Rysunek 21. Wskaźniki obciążenia demograficznego w Sułoszowej na tle kraju,
województwa małopolskiego i powiatu krakowskiego w 2015 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL
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Rysunek 22. Wskaźnik obciążenia demograficznego w latach 2005-2015 w Gminie
Sułoszowa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL

3.5.2. Poziom edukacji i kapitał ludzki
Jednym ze wskaźników, który może świadczyć o jakości kształcenia szkół na poziomie
podstawowym są wyniki egzaminów po VI klasie. Jest to tzw. sprawdzian szóstoklasisty –
zestandaryzowany, powszechny egzamin o charakterze ponadprzedmiotowym. Sprawdza on
umiejętności

czytania

ze

zrozumieniem,

pisania,

korzystania

z

informacji

oraz

wykorzystywania wiedzy w praktyce. Uczniowie mogą uzyskać na egzaminie wynik od 0 do
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40 punktów. W niniejszej diagnozie wyniki zostały przedstawione w jednostkach
procentowych, dzięki czemu czytelnikowi łatwo wyobrazić sobie poziom uzyskanych przez
uczniów wyników, dodatkowo wartości procentowe można porównywać z innymi wynikami
uczniów, np. z egzaminów gimnazjalnych. Na rysunku 23 porównano wyniki uzyskane
w poszczególnych szkołach Gminy Sułoszowa w 2015 roku ze średnią gminy wynoszącą
69%. Tylko jedna szkoła otrzymała wynik niewiele niższy niż średnia dla całej gminy,
jednakże w skali kraju nie był to wynik niski. Świadczy to dobrym poziomie nauczania
w sułoszowskich szkołach podstawowych.
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Rysunek 23. Przeciętne wyniki sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej uzyskiwane
przez uczniów szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa w roku 2015 [%] w porównaniu ze
średnią dla całej gminy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.oke.krakow.pl, dnia 14.09.2016 r.

Z kolei o jakości kształcenia placówek gimnazjalnych świadczyć mogą wyniki
egzaminów gimnazjalnych. Jak możemy zauważyć w tabeli 10. w 2015 roku wyniki uczniów
Gminy Sułoszowa nie odbiegały od średnich wyników dla powiatu, województwa
i kraju.
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Tabela 10. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w Gminie Sułoszowa na tle porównywanych
jednostek w 2015 roku
Jednostka terytorialna

Część
humanistyczna

Polska
Województwo małopolskie
Powiat krakowski
Gmina Sułoszowa

63
63
64
65

Część
matematycznoprzyrodnicza
49
51
51
50

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.oke.krakow.pl, dnia 14.09.2016 r.

3.5.3. Pomoc społeczna i dysfunkcja rodziny
Od roku 2009 obserwuje się stopniowy wzrost liczby osób korzystających z pomocy
społecznej (rys. 24). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej na przestrzeni lat
2010-2012 najczęściej udzielał pomocy ze względu na: ubóstwo, długotrwałą lub ciężką
chorobę, potrzeby ochrony macierzyństwa oraz niepełnosprawność (rys. 25).7
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Rysunek 24. Liczba osób korzystających z pomocy socjalnej w Gminnie Sułoszowa w latach
2009-2014
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL
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Rysunek 25. Powód przyznania pomocy socjalnej w Gminnie Sułoszowa w latach 2010-2012
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułoszowa
na lata 2014-2020

W 2015 roku spośród 193 rodzin korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy
Sułoszowa w 2015 r. aż 172 rodziny (89%) mieszkały w obszarze zdegradowanym.
Spośród sołectw obszaru zdegradowanego w 2015 r. najwięcej osób korzystało
z pomocy społecznej w Sułoszowej. Sułoszowa to wieś gęsto zaludniona, gdzie koncentrują
się różne negatywne zjawiska społeczne, często nakładające się na siebie. Zabudowa
mieszkaniowa Wielmoży nie jest już tak zwarta, jednakże analizując wskaźnik liczby osób
korzystających z pomocy przypadających na 100 mieszkańców wsi, również można
obserwować przejawy koncentracji tych zjawisk (rys. 26). W tabeli 11 przedstawiono liczbę
osób korzystających z pomocy społecznej w odniesieniu do poszczególnych wsi obszaru
zdegradowanego. Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej była
wielodzietność (276 osób) oraz ubóstwo (265 osób).
Wywiad pogłębiony z pracownikiem GOPS dostarczył informacji, że na terenie gminy
brak jest obszarów o szczególnej koncentracji rodzin korzystających z pomocy społecznej –
są pojedyncze domy rozsiane po poszczególnych miejscowościach.
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Tabela 11. Liczba osób korzystających z pomocy GOPS w 2015 r. w odniesieniu do
poszczególnych sołectw obszaru zdegradowanego
Powód korzystania z pomocy
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Ubóstwo
Wielodzietność
Liczba rodzin objętych wsparciem

Sułoszowa
36
72
103
217
219
113

Wielmoża
21
24
30
30
46
59

Gmina
57
105
141
265
276
193

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS
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Rysunek 26. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej przypadających na 100
mieszkańców wsi obszaru zdegradowanego w podziale na przyczynę korzystania z tej
pomocy w 2015 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS

Do najpoważniejszych problemów społecznych należą uzależnienia. Określenie
rzeczywistej liczby osób uzależnionych od alkoholu na terenie Gminy Sułoszowa nie jest
możliwe. Dane GOPS dotyczące rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu
alkoholizmu dotyczą tylko tych przypadków, kiedy jako powód wystąpienia o wsparcie
wskazano alkoholizm. Najczęstsze przyczyny popadania w alkoholizm to: uwarunkowania
społeczne, nieprawidłowe wzorce rodzinne, utrata zatrudnienia oraz brak celów życiowych.
Gminna

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

składa

wnioski

o poddanie przymusowemu leczeniu odwykowemu. Liczba wniosków wach się od 0 do 7
rocznie (tab. 12). W 2015 roku liczba osób, które zwróciły się o pomoc do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosła 25, z czego 13 osób jest mieszkańcami
Sułoszowej, zaś 7 osób mieszka w Wielmoży.
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Bardzo często problem alkoholu w rodzinie skorelowany jest z występowaniem
przemocy. Przy GOPS w Sułoszowej działa Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla osób
Dotkniętych Przemocą. Na terenie Gminy Sułoszowa utworzony został także Zespół
Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół ten ma za zadanie m.in.
diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku
zagrożonym przemocą w celach zapobiegania bądź podejmowania interwencji w środowisku
dotkniętym patologią.
Wśród mieszkańców gminy Sułoszowa nastąpił wysoki wzrost świadomości na temat
zjawiska przemocy oraz instytucjach udzielających pomocy, o czym świadczy wzrastająca
liczba Niebieskich Kart (tab. 12). W 2015 roku prowadzono procedurę Niebieskiej Karty
w 11 przypadkach, w tym dla 8 rodzin mieszkających we wsi Sułoszowa.
Tabela 12. Liczba osób korzystających z pomocy GOPS w 2015 r. w odniesieniu do
poszczególnych sołectw obszaru zdegradowanego
Wyszczególnienie
2009 2010 2011 2012
Liczba osób wobec których GKRPA skierowała do
4
0
5
7
Sądu wniosek o przymusowe leczenie odwykowe
Liczba Niebieskich Kart
5
10
6
11
Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułoszowa na lata 2014-2020

Jak wynika z wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z Dyrektorami Szkół
Podstawowych funkcjonujących na terenie gminy, problemy społeczne dorosłych
mieszkańców gminy przekładają się na kłopoty wychowawcze ich dzieci. Na terenie
sułoszowskich szkół zauważa się powstawanie trudności wychowawczych mających czynniki
środowiskowe. Jako przyczyny podawane były min.: rozbicie życia rodzinnego, kłótnie
i awantury między rodzicami, pijaństwo, które stwarza dziecku pewne wzory zachowania
społecznego. Ponadto błędy wychowawcze rodziców takie jak: rozpieszczanie dzieci, zbyt
surowe ich traktowanie, izolowanie od rówieśników, brak rozmów między rodzicami
a dziećmi i wiążący się z tym brak atmosfery wzajemnego zrozumienia i zaufania – wpływają
ujemnie na ich społeczne przystosowanie i współżycie w kręgu koleżeńskim. Kolejnym
zauważonym przez szkołę problemem wychowawczym jest rosnąca liczna rozwodów
i obniżający się wiek dojrzałości rodziców, a w tym deficyt kompetencji radzenia sobie
z problemami wychowawczymi. Nie bez znaczenia jest również emigracja zarobkowa
rodziców i członków rodziny.
Wyżej wymienione problemy w największym stopniu dotyczą uczniów z terenu wsi
Wielmoża, co zostało ocenione na podstawie wskaźnika określającego ilość uczniów
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z problemami wychowawczymi na 100 uczniów szkół podstawowych (tab. 13). Dla całej
gminy wskaźnik ten osiągnął wartość 3,85, zaś dla Wielmoży 9,38.
Tabela 13. Liczba uczniów z problemami wychowawczymi na 100 uczniów szkół
w Sułoszowej, Wielmoży oraz w całej gminnie
Wskaźnik
Liczba uczniów sprawiających problemy
wychowawcze na 100 uczniów

Sułoszowa
1,12

Wielmoża
9,38

Gmina
3,85

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych z Dyrektorami Szkół Podstawowych

3.5.4. Bezrobocie i rynek pracy
Większość mieszkańców gminy pracuje w przedsiębiorstwach zlokalizowanych
w Krakowie i sąsiednich gminach, w tym na terenie Śląska. Do pracodawców
zlokalizowanych w gminie zaliczyć można: Urząd Gminy z jednostkami podległymi (szkoły),
Gminny Ośrodek Zdrowia, Gminny Ośrodek Kultury, Bank Spółdzielczy, Państwowe Zbiory
Sztuki na Wawelu filia Pieskowa Skała oraz kilkanaście punktów handlowych
i gastronomicznych.
Z uwagi na rolniczy charakter gminy stosunkowo duża grupa gospodarstw rolnych
prowadzi działalność gospodarczą. Dziedziną gospodarki, która prężnie rozwija się
w Sułoszowej jest agroturystyka.
W gospodarstwach rolnych pracuje ok. 35% wszystkich pracujących w gminie. Blisko
80% pracujących w rolnictwie utrzymuje się wyłącznie z pracy w swoim gospodarstwie.
Rolnictwo gminy plasuje się w środkowych lokatach w dziedzinie krajowej towarowej
produkcji roślinnej jak i produkcji zwierzęcej.8
Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Gminie Sułoszowa na koniec 2015 r.
zarejestrowanych było 117 osób bezrobotnych, co stanowiło 3,36% ogólnej liczby
mieszkańców w wieku produkcyjnym. Wskaźnik ten wskazuje na lepszą sytuację na
sułoszowskim rynku pracy niż w całym powiecie i województwie (tab. 14, rys. 27).
Tabela 14. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
Obszar
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Województwo Małopolskie 6,7
6,8
7,6
7,8
6,6
5,7
Powiat Krakowski
5,9
5,5
5,8
5,8
4,7
3,8
Gmina Sułoszowa
6,3
6,0
5,5
4,9
4,1
3,3
Źródło: GUS, BDL, Powiatowy Urząd Pracy
8
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Rysunek 27. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym Gminy Sułoszowa w latach 2010 – 2015 na tle powiatu i województwa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL oraz danych Powiatowego Urzędu Pracy

Liczba osób bezrobotnych z terenu Gminy Sułoszowa do roku 2008 ulegała
systematycznie zmniejszeniu (rys. 28). W roku 2008 w statystykach Urzędu Pracy Powiatu
Krakowskiego figurowało 126 mieszkańców analizowanej Gminy. Do roku 2010 sytuacja
uległa pogorszeniu – liczba osób bezrobotnych wzrosła ponad dwukrotnie i wyniosła 225
osób. Taki stan rzeczy jest odbiciem efektów światowego kryzysu gospodarczego, który
rozpoczął się w 2007 roku. Od 2011 roku zauważalna jest pozytywna tendencja spadkowa.
Warto również zaznaczyć, że sytuacja na rynku pracy w Sułoszowej nie odbiegała od sytuacji
w regionie (rys. 27). Od 2013 roku obserwuje się tendencję spadkową bezrobocia w powiecie
jak i w województwie.
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Rysunek 28. Liczba bezrobotnych mieszkańców Gminy Sułoszowa w latach 2005 – 2015
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL

Obszar zdegradowany zamieszkuje ok. 89% bezrobotnych zarejestrowanych na terenie
całej Gminy Sułoszowa. Sołectwami z największą liczbą osób pozostających bez pracy są
Sułoszowa oraz Wielmoża (rys. 29).

Wola
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11%

Wielmoża
23%
Sułoszowa
66%

Rysunek 29. Procentowy udział bezrobotnych w poszczególnych wsiach w 2015 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy

3.5.6. Bezpieczeństwo publiczne
Teren Gminy Sułoszowa podlega i obsługiwany jest przez Komisariat Policji
w Skale. Zgodnie z danymi Komisariatu Policji w 2015 r. na obszarze zdegradowanym
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odnotowano łącznie 49 postępowań karnych, co stanowi 89% wszystkich przestępstw
dokonanych na terenie gminy. Najwięcej dokonanych przestępstw odnotowano w Sułoszowej
(35), a w dalszej kolejności w Wielmoży (14).
Gmina uchodzi za spokojną okolicę, gdzie nie dochodzi do większych zagrożeń.
Popełniane przestępstwa często są skorelowane ze zdiagnozowanymi w poprzednim rozdziale
dysfunkcjami rodziny.
3.5.7. Aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców
Aktywność społeczności lokalnej może mieć istotny wpływ na zmiany zachodzące
w ich otoczeniu.
Jednym z przejawów aktywności mieszkańców są organizacje pozarządowe działające
na terenie gminy, które zostały scharakteryzowane w rozdz. 3.1.6. Stan infrastruktury
społecznej w punkcie Kultura.
Jedną z podstawowych form uczestnictwa w życiu publicznym obywatela jest prawo
wyborcze. Frekwencja wyborcza w wyborach do Sejmu RP w 2015 r. wynosiła
w całej gminie 53,72%, a obywateli uprawnionych do głosowania na terenie Gminy
Sułoszowa zamieszkuje 4 661. Najlepszą frekwencję odnotowano w Sułoszowej, a najniższą
w Wielmoży (rys. 30).
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Rysunek 30. Frekwencja wyborcza w wyborach do Sejmu RP w 2015 r. w poszczególnych
wsiach na tle frekwencji Gminy Sułoszowa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://parlament2015.pkw.gov.pl, dnia 15.09.2016 r.
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3.6. Wyniki badań ankietowych
Badania ankietowe z mieszkańcami stanowią jeden z elementów włączenia społecznego
w przygotowanie procesu rewitalizacji gminy. Łącznie wzięło w nich udział 236 osób, w tym
116 osób z Sułoszowej oraz 96 osób z Wielmoży. Uzyskana próba zapewnia reprezentatywne
wyniki dla całej populacji gminy przy 6% błędzie próby.
3.6.1. Identyfikacja problemów
Ankietowani zostali poproszeni o ocenę występowania poszczególnych problemów
w ich okolicy.
Wieś Sułoszowa
Na rys. 31 i 32 zostały zaprezentowane problemy, które zostały wskazane przez
ankietowanych mieszkańców wsi Sułoszowa. Jak można zaobserwować ponad połowa
badanych (55%) wskazała niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym
i kulturalnym.
Równie duża liczba ankietowanych (47%) wykazywała, że problemem, z którym muszą
borykać się mieszkańcy to bezrobocie. Pozostaje to niejako w sprzeczności z danymi
statystycznymi, które wskazują na dużo niższe natężenie tego zjawiska w gminie
w porównaniu do regionu czy kraju. Zjawisko bezrobocia opiera się na kumulacji
negatywnych cech położenia materialnego, społecznego lub politycznego, przez co wywołuje
społeczny niepokój i wzburzenie. Praca stanowi podstawowy element życia każdego
człowieka, w decydujący sposób oddziałuje nie tylko na jego osobowość, postawy, aspiracje
czy system wartości, ale także na całokształt życia społecznego. Dlatego bezrobocie, nawet
w stosunkowo niewielkim odsetku, niepokoi społeczeństwo. Ponadto wśród respondentów
badania znajduje się ok. 6% bezrobotnych.
Spośród katalogu pozostałych negatywnych zjawisk (gospodarczych, technicznych,
środowiskowych i przestrzenno-funkcjonalnych) mieszkańcy wyszczególnili: niski poziom
przedsiębiorczości (47% badanych), niewystarczający dostęp do infrastruktury społecznej
(edukacyjnej, wychowawczej, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej) lub jej zły stan
techniczny (47%), niewystarczający dostęp do zagospodarowanych terenów zieleni, parków,
skwerów, innych miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych itp. lub ich zły stan techniczny (41%)
oraz niewystarczający dostęp do usług transportu zbiorowego (40%).
Warto podkreślić, że na czołowych miejscach pod względem występowania problemów
uplasowały się problemy społeczne.
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Niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu
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Niski poziom edukacji
Przestępczość
Ubóstwo
Bezrobocie
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Rysunek 31. Wyniki ankietyzacji mieszkańców wsi Sułoszowa w zakresie identyfikacji
problemów społecznych
Źródło: Opracowanie własne
Zły stan techniczny budynków
Niewystarczający dostęp do miejsc rekreac.-wypoczynkowych
Niewystarczający dostęp do usług transportu zbiorowego
Słaby dostęp do obiektów usługowych i handlowych
Niewystarczający dostęp do infrastruktury społecznej
Niewystarczający dostęp do infrastruktury drogowej
Niewystarczający dostęp do infrastruktury technicznej
Zanieczyszczone środowisko naturalne
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Rysunek 32. Wyniki ankietyzacji mieszkańców wsi Sułoszowa w zakresie identyfikacji
problemów gospodarczych, technicznych, środowiskowych i przestrzenno-funkcjonalnych
Źródło: Opracowanie własne
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Wieś Wielmoża
Na rys. 33 i 34 zostały zaprezentowane problemy, które zostały wskazane przez
ankietowanych

mieszkańców

Wielmoży.

Respondenci

jednoznacznie

wskazali,

że

najważniejszym problemem jest dla nich niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu
publicznym i kulturalnym, który został wskazany przez 76% badanych. Pozostałe negatywne
zjawiska społeczne były wskazywane znacznie rzadziej, np. bezrobocie – 18% badanych,
niski poziom edukacji – 6%, ubóstwo – 1%.
Również w katalogu pozostałych negatywnych zjawisk (gospodarczych, technicznych,
środowiskowych i przestrzenno-funkcjonalnych) mieszkańcy jednoznacznie wskazali
niewystarczający dostęp do infrastruktury społecznej – 77% badanych. Ponadto mieszkańcy
zwrócili uwagę na: niewystarczający dostęp do zagospodarowanych terenów zieleni, parków,
skwerów, innych miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych itp. lub ich zły stan (65%) oraz zły
stan techniczny budynków, w tym budynków użyteczności publicznej i budynków
mieszkalnych (58%). Pozostałe zjawiska wymieniane były dużo rzadziej.
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Rysunek 33. Wyniki ankietyzacji mieszkańców wsi Wielmoża w zakresie identyfikacji
problemów społecznych
Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 34. Wyniki ankietyzacji mieszkańców wsi Wielmoża w zakresie identyfikacji
problemów gospodarczych, technicznych, środowiskowych i przestrzenno-funkcjonalnych
Źródło: Opracowanie własne

3.6.2. Wskazanie rodzajów przedsięwzięć
Ostatnim

elementem

ankiety

było

pytanie

dotyczące

wskazania

rodzajów

przedsięwzięć, które powinny być podejmowane w celu ograniczania poszczególnych
negatywnych zjawisk. Na rysunkach 35-37 widzimy rozkład odpowiedzi na to pytanie.
Mieszkańcy gminy zwracali przede wszystkim na szeroko zakrojone działania związane
z integracją lokalnej społeczności, pobudzaniem przedsiębiorczości lokalnej, modernizacją
sieci drogowej oraz modernizacją infrastruktury społecznej, w tym głównie obiektów
oświatowych oraz sportowych.
Poza wskazanymi konkretnymi działaniami poproszono respondentów o spontaniczną
odpowiedź o konieczne zmiany, jakie powinny zostać zrealizowane w najbliższym czasie.
Wśród odpowiedzi pojawiły się:
Polepszenie stanu dróg dojazdowych,
Skuteczne działania władz z OPN, który całkowicie ogranicza rozwój wsi Wola
Kalinowska,
Dodatkowe place zabaw dla dzieci,
Budowa basenu, poprawa stanu boiska sportowego,
Edukacja ekologiczna,
Zabezpieczenie pękających ścian Kościoła.
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Podsumowując badania ankietowe należy zauważyć, iż mieszkańcy gminy w dużej
mierze zauważają wokół siebie problemy społeczne. Szczególnie zwrócono uwagę na małą
aktywność mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym oraz brak miejsc integracji
społecznej. Podkreślają oni także, iż część takich problemów jak np. bezrobocie, ubóstwo czy
alkoholizm są ze sobą mocno powiązane, dlatego też konieczne jest prowadzenie działań
mających na celu poprawę sytuacji osób, które znalazły się w trudnej życiowej sytuacji,
dzięki czemu wizerunek gminy będzie mógł ulec poprawie, a jakość życia w Gminie
Sułoszowa się poprawi.

Zwiększenie ilości patroli policyjnych
Organizacja większej liczby wydarzeń o charakterze
kulturalnym, rekreacyjnym, integracyjnym dla
mieszkańców
Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych i socjalnych

Poprawa dostępu do usług zdrowotnych

Poprawa dostępu do usług dla osób starszych
Rozbudowa systemu wsparcia dla rodzin wielodzietnych w
gminie
Rozbudowa systemu ulg i zwolnień dla podmiotów
prywatnych generujących nowe miejsca pracy
Wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży
Realizacja programów aktywizacji i integracji, programów
aktywności lokalnej itp.
Realizacja projektów szkoleniowo-doradczych
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Rysunek 35. Wyniki ankietyzacji mieszkańców w zakresie wskazania rodzajów
przedsięwzięć, które powinny być podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk
społecznych
Źródło: Opracowanie własne
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Udostępnianie uzbrojonych terenów inwestycyjnych
Tworzenie specjalnych stref na terenie gminy,
objętych preferencyjnymi warunkami dla działalności
gospodarczej
Rozbudowanie systemu ulg i zwolnień dla podmiotów
prywatnych inwestujących na terenie gminy
Programy wsparcia finansowego dla osób
zainteresowanych w tworzeniu własnej działalności
gospodarczej
Programy wsparcia szkoleniowo-doradczego dla osób
zainteresowanych tworzeniem własnej działalności
gospodarczej
Promowanie różnorodnych form samozatrudnienia
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Rysunek 36. Wyniki ankietyzacji mieszkańców w zakresie wskazania rodzajów
przedsięwzięć, które powinny być podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk
gospodarczych
Źródło: Opracowanie własne
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Modernizacja zabytków
Rozbudowa/modernizacja świetlic wiejskich i poprawa
jakości ich wyposażenia
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na parki,
skwery, place zabaw itp.
Zwiększenie dostępu do obiektów handlowych i
usługowych
Rozbudowa/modernizacja infrastruktury sportowej,
rekreacyjnej i turystycznej
Rozbudowa/modernizacja przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów, poprawa jakości wyposażenia
Rozbudowa/modernizacja infrastruktury towarzyszącej
(chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, oświetlenie)
Rozbudowa/modernizacja infrastruktury drogowej

Rozbudowa/modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę

Rozbudowa/modernizacja sieci kanalizacyjnej
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i
budynków mieszkalnych
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Rysunek 37. Wyniki ankietyzacji mieszkańców w zakresie wskazania rodzajów
przedsięwzięć, które powinny być podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk
techniczno-środowiskowych
Źródło: Opracowanie własne
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3.7. Synteza i wnioski z diagnozy
Poniżej zestawiono wnioski z analizy wyżej przedstawionych danych diagnostycznych
w kontekście każdego z podobszarów rewitalizacji.
Podobszar Sułoszowa Centrum:
1. Centrum Sułoszowej jest podobszarem gęsto zaludnionym, gdzie koncentrują się różne
negatywne zjawiska społeczne, często nakładające się na siebie.
2. Liczba ludności spada, a społeczeństwo starzeje się.
3. Poziom edukacji w sułoszowskich szkołach jest dobry o czym świadczy średni wynik
sprawdzianu szóstoklasistów wyższy niż średnia wojewódzka.
4. Od roku 2009 obserwuje się stopniowy wzrost liczby osób korzystających z pomocy
społecznej, jednakże jest to niewielki odsetek mieszkańców. Spośród sołectw obszaru
zdegradowanego w 2015 r. najwięcej osób korzystało z pomocy społecznej
w Sułoszowej. Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej była
wielodzietność oraz ubóstwo.
5. Do najpoważniejszych problemów społecznych należą uzależnienia. W 2015 roku liczba
osób, które zwróciły się o pomoc do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wyniosła 25, z czego 13 osób jest mieszkańcami Sułoszowej.
Przedmiotowe dane liczbowe nie określają rzeczywistej liczby osób uzależnionych od
alkoholu na terenie podobszaru, jednak na ich podstawie można wnioskować o większej
intensywności zjawiska uzależnienia we wsi Sułoszowa.
6. W 2015 roku prowadzono procedurę Niebieskiej Karty w 11 przypadkach, w tym dla 8
rodzin mieszkających we wsi Sułoszowa. Podobnie jak w przypadku uzależnień, dane
o liczbach wydanych Niebieskich Kart nie stanowią całościowego obrazu o zjawisku
przemocy domowej. Bardzo często ofiary przemocy nie zgłaszają się o pomoc. Można
jednak na tych danych oprzeć tezę, że zjawisko przemocy kumuluje się w szczególnym
stopniu we wsi Sułoszowa.
7. Bezrobocie w gminie jest na niskim poziomie, jednakże może to wynikać z tzw.
bezrobocia agrarnego, czyli istnienia nadwyżek zatrudnienia w rolnictwie. Na ternie
Sułoszowej mieszka 66% zarejestrowanych bezrobotnych co świadczy o szczególnej
koncentracji tego zjawiska w skali gminy.
8. Sułoszowa Centrum, tak jak cały obszar gminy uchodzi za spokojną okolicę, gdzie nie
dochodzi do większych zagrożeń. Popełniane przestępstwa często są skorelowane ze
zdiagnozowanymi dysfunkcjami rodziny.
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9. Najlepszą frekwencję wyborczą w wyborach do Sejmu RP w 2015 r. na terenie gminy
odnotowano w Sułoszowej.
10. W ankietach mających na celu wskazanie negatywnych zjawisk ponad połowa
ankietowanych mieszkańców wsi Sułoszowa (55%) wskazała niski poziom uczestnictwa
mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym. Równie duża liczba ankietowanych
(47%) wykazywała, że problemem, z którym muszą borykać się mieszkańcy to
bezrobocie.
11. Teren podobszaru rewitalizacji ze względu na jakość zasobów krajobrazowo –
przyrodniczo – kulturowych odznacza się wysokim potencjałem rekreacyjno –
turystycznym (w szczególności turystyki o charakterze weekendowym). Utworzenie
odpowiedniej bazy z zakresu turystyki aktywnej i kwalifikowanej pozwoli przyciągnąć
turystów, głównie mieszkańców Krakowa zainteresowanych aktywnym weekendowym
wypoczynkiem.
12. Stan infrastruktury drogowej jest niezadowalający, co utrudnia dostęp do obszarów
o

szczególnych

walorach

turystycznych

oraz

hamuje

możliwości

rozwoju

gospodarczego. Zachodzi zatem konieczność przeprowadzenia zabiegów poprawy stanu
sieci drogowej.
13. Stan i dostęp do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej jest dobry. Sieć gazowa
i

energetyczna

jest

zatem

równo

dostępna

dla

wszystkich

mieszkańców,

a o jej stan techniczny na bieżąco dbają operatorzy, wykonujący na bieżąco prace
modernizacyjne.
14. Dostępność do placówek oświatowych jest dobra.
15. Zdiagnozowano:
niewystarczającą, w stosunku do potencjału, liczba podmiotów wnoszących nową
jakość w życie kulturalne i towarzyskie strefy centralnej gminy, tj. restauracji,
kawiarni, itp.,
niską jakość pojedynczych obiektów usługowych, niedostateczną jakość przestrzeni
publicznej,
brak wykorzystania wartości historycznych i kulturowych miejsca,
pustostany kreujące negatywny wizerunek miejsca,
niezagospodarowane przestrzenie „niczyje”,
niewłaściwe wykorzystanie przestrzeni generujące bałagan przestrzenny i miejsca
niebezpieczne,
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niewielką ilość zorganizowanych miejsc parkingowych oraz uporządkowanej zieleni
rekreacyjnej.
16. Mieszkańcy są równomiernie narażeni na oddziaływanie substancji zanieczyszczających
środowisko, w tym na zanieczyszczenie powietrza.
17. Poziom przedsiębiorczości podobszaru na tle gminy jest niski.
Podobszar Sułoszowa II:
1. Podobszar Sułoszowa II jest podobszarem gęsto zaludnionym, gdzie koncentrują się
różne negatywne zjawiska społeczne, często nakładające się na siebie.
2. Liczba ludności spada, a społeczeństwo starzeje się.
3. Poziom edukacji w sułoszowskich szkołach jest dobry o czym świadczy średni wynik
sprawdzianu szóstoklasistów wyższy niż średnia wojewódzka.
4. Od roku 2009 obserwuje się stopniowy wzrost liczby osób korzystających z pomocy
społecznej, jednakże jest to niewielki odsetek mieszkańców. Spośród sołectw obszaru
zdegradowanego w 2015 r. najwięcej osób korzystało z pomocy społecznej
w Sułoszowej. Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej była
wielodzietność oraz ubóstwo.
5. Do najpoważniejszych problemów społecznych należą uzależnienia. W 2015 roku liczba
osób, które zwróciły się o pomoc do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wyniosła 25, z czego 13 osób jest mieszkańcami Sułoszowej.
Przedmiotowe dane liczbowe nie określają rzeczywistej liczby osób uzależnionych od
alkoholu na terenie podobszaru, jednak na ich podstawie można wnioskować o większej
intensywności zjawiska uzależnienia we wsi Sułoszowa.
6. W 2015 roku prowadzono procedurę Niebieskiej Karty w 11 przypadkach, w tym dla 8
rodzin mieszkających we wsi Sułoszowa. Podobnie jak w przypadku uzależnień, dane
o liczbach wydanych Niebieskich Kart nie stanowią całościowego obrazu o zjawisku
przemocy domowej. Bardzo często ofiary przemocy nie zgłaszają się o pomoc. Można
jednak na tych danych oprzeć tezę, że zjawisko przemocy kumuluje się w szczególnym
stopniu we wsi Sułoszowa.
7. Bezrobocie w gminie jest na niskim poziomie, jednakże może to wynikać z tzw.
bezrobocia agrarnego, czyli istnienia nadwyżek zatrudnienia w rolnictwie. Na ternie
Sułoszowej mieszka 66% zarejestrowanych bezrobotnych co świadczy o szczególnej
koncentracji tego zjawiska w skali gminy.
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8. Podobszar Sułoszowa II, tak jak cały obszar gminy uchodzi za spokojną okolicę, gdzie
nie dochodzi do większych zagrożeń. Popełniane przestępstwa często są skorelowane ze
zdiagnozowanymi dysfunkcjami rodziny. Zdarzają się incydenty zakłócające spokój
publiczny w postaci spożywania alkoholu w miejscach publicznych (w okolicach
Delikatesów Centrum).
9. Najlepszą frekwencję wyborczą w wyborach do Sejmu RP w 2015 r. na terenie gminy
odnotowano w Sułoszowej.
10. W ankietach mających na celu wskazanie negatywnych zjawisk ponad połowa
ankietowanych mieszkańców wsi Sułoszowa (55%) wskazała niski poziom uczestnictwa
mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym. Równie duża liczba ankietowanych
(47%) wykazywała, że problemem, z którym muszą borykać się mieszkańcy to
bezrobocie.
11. Poziom edukacji w sułoszowskich szkołach jest dobry o czym świadczy średni wynik
sprawdzianu szóstoklasistów wyższy niż średnia wojewódzka.
12. Stan i dostęp do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej jest dobry. Sieć gazowa
i

energetyczna

jest

zatem

równo

dostępna

dla

wszystkich

mieszkańców,

a o jej stan techniczny na bieżąco dbają operatorzy, wykonujący na bieżąco prace
modernizacyjne.
13. Dostępność do placówek oświatowych jest dobra.
14. Zdiagnozowano:
niską jakość pojedynczych obiektów usługowych,
niedostateczną jakość przestrzeni publicznej,
niezagospodarowane przestrzenie „niczyje”,
niewłaściwe wykorzystanie przestrzeni generujące bałagan przestrzenny i miejsca
niebezpieczne.
15. Mieszkańcy są równomiernie narażeni na oddziaływanie substancji zanieczyszczających
środowisko, w tym na zanieczyszczenie powietrza.
16. Poziom przedsiębiorczości podobszaru na tle gminy jest niski.
Podobszar Wielmoża Szkoła:
1. Liczba ludności spada, a społeczeństwo starzeje się.
2. Od roku 2009 obserwuje się stopniowy wzrost liczby osób korzystających z pomocy
społecznej, jednakże jest to niewielki odsetek mieszkańców. Wielmoża uzyskała
najwyższy w skali gminy wskaźnik liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej
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przypadających na 100 mieszkańców wsi, co jest przejawem szczególnej koncentracji
negatywnych zjawisk społecznych. Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy
społecznej była wielodzietność.
3. Problemy społeczne dorosłych mieszkańców podobszaru rewitalizacji przekładają się na
kłopoty wychowawcze ich dzieci, co zostało zbadane na podstawie wywiadu
pogłębionego

z

Dyrektorami

Szkół

Podstawowych.

Problemy

wychowawcze

w największym stopniu w skali gminy dotyczą uczniów z terenu wsi Wielmoża, co
dodatkowo podkreśla większą intensywności negatywnych zjawisk społecznych we wsi
Wielmoża.
4. Zauważalny jest brak integracji i identyfikacji z gminą mieszkańców. Duża grupa
respondentów

badania

ankietowego

wskazała

na

niski

poziom

uczestnictwa

mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym (76% respondentów wsi Wielmoża).
W Wielmoży odnotowano najniższą w skali gminy frekwencję wyborczą w wyborach
do Sejmu RP w 2015 r.
5. Podobszar Wielmoża Szkoła, tak jak cały obszar gminy uchodzi za spokojną okolicę,
gdzie nie dochodzi do większych zagrożeń. Popełniane przestępstwa często są
skorelowane ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami rodziny.
6. Poziom edukacji jest dobry o czym świadczy średni wynik sprawdzianu szóstoklasistów
niewiele niższy niż średnia wojewódzka.
7. Stan infrastruktury drogowej jest niezadowalający, co hamuje możliwości rozwoju
gospodarczego. Zachodzi zatem konieczność przeprowadzenia zabiegów poprawy stanu
sieci drogowej.
8. Stan i dostęp do sieci wodociągowej jest dobry. Braki sieci kanalizacyjnej dotyczą około
1/3 wsi Wielmoża. Sieć gazowa i energetyczna jest zatem równo dostępna dla
wszystkich mieszkańców, a o jej stan techniczny na bieżąco dbają operatorzy,
wykonujący na bieżąco prace modernizacyjne.
9. Dostępność do placówek oświatowych jest dobra, jednakże w związku z wzrastającą
liczbą dzieci kierowanych do placówek wychowania przedszkolnego należy rozbudować
tą część infrastruktury społecznej. Dobra dostępność miejsc w przedszkolach może
zachęcić młode osoby do pozostania w gminie.
1. Zdiagnozowano:
niską jakość pojedynczych obiektów usługowych,
niedostateczną jakość przestrzeni publicznej, w tym zlokalizowanego w granicach
podobszaru kompleksu szkolno-sportowego,
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brak wykorzystania wartości historycznych i kulturowych miejsca,
pustostany kreujące negatywny wizerunek miejsca.
2. Mieszkańcy w badaniu ankietowym wskazywali na niewystarczający dostęp do
infrastruktury społecznej (77% respondentów wsi Wielmoża) oraz do miejsc
rekreacyjno-wypoczynkowych (65% respondentów wsi Wielmoża).
3. Mieszkańcy są równomiernie narażeni na oddziaływanie substancji zanieczyszczających
środowisko, w tym na zanieczyszczenie powietrza.
4. Poziom przedsiębiorczości podobszaru na tle gminy jest wysoki.
Podobszar Kolonia Długa:
1. Liczba ludności spada, a społeczeństwo starzeje się.
2. Od roku 2009 obserwuje się stopniowy wzrost liczby osób korzystających z pomocy
społecznej, jednakże jest to niewielki odsetek mieszkańców. Wielmoża uzyskała
najwyższy w skali gminy wskaźnik liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej
przypadających na 100 mieszkańców wsi, co jest przejawem szczególnej koncentracji
negatywnych zjawisk społecznych. Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy
społecznej była wielodzietność.
3. Problemy społeczne dorosłych mieszkańców podobszaru rewitalizacji przekładają się na
kłopoty wychowawcze ich dzieci, co zostało zbadane na podstawie wywiadu
pogłębionego

z

Dyrektorami

Szkół

Podstawowych.

Problemy

wychowawcze

w największym stopniu w skali gminy dotyczą uczniów z terenu wsi Wielmoża, co
dodatkowo podkreśla większą intensywności negatywnych zjawisk społecznych we wsi
Wielmoża.
4. Zauważalny jest brak integracji i identyfikacji z gminą mieszkańców. Duża grupa
respondentów

badania

ankietowego

wskazała

na

niski

poziom

uczestnictwa

mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym (76% respondentów wsi Wielmoża).
W Wielmoży odnotowano najniższą w skali gminy frekwencję wyborczą w wyborach
do Sejmu RP w 2015 r.
5. Podobszar Kolonia Długa, tak jak cały obszar gminy uchodzi za spokojną okolicę, gdzie
nie dochodzi do większych zagrożeń. Popełniane przestępstwa często są skorelowane ze
zdiagnozowanymi dysfunkcjami rodziny.
6. Poziom edukacji jest dobry o czym świadczy średni wynik sprawdzianu szóstoklasistów
niewiele niższy niż średnia wojewódzka.
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7. Stan infrastruktury drogowej jest niezadowalający, co hamuje możliwości rozwoju
gospodarczego. Zachodzi zatem konieczność przeprowadzenia zabiegów poprawy stanu
sieci drogowej.
8. Stan i dostęp do sieci wodociągowej jest dobry. Braki sieci kanalizacyjnej dotyczą około
1/3 wsi Wielmoża. Sieć gazowa i energetyczna jest zatem równo dostępna dla
wszystkich mieszkańców, a o jej stan techniczny na bieżąco dbają operatorzy,
wykonujący na bieżąco prace modernizacyjne.
9. Dostępność do placówek oświatowych jest dobra.
10. Zdiagnozowano:
niską jakość pojedynczych obiektów usługowych,
niedostateczną jakość przestrzeni publicznej,
niewłaściwe wykorzystanie przestrzeni generujące bałagan przestrzenny i miejsca
niebezpieczne.
11. Mieszkańcy w badaniu ankietowym wskazywali na niewystarczający dostęp do
infrastruktury społecznej (77% respondentów wsi Wielmoża) oraz do miejsc
rekreacyjno-wypoczynkowych (65% respondentów wsi Wielmoża).
12. Mieszkańcy są równomiernie narażeni na oddziaływanie substancji zanieczyszczających
środowisko, w tym na zanieczyszczenie powietrza.
13. Poziom przedsiębiorczości podobszaru na tle gminy jest wysoki.
Podobszar Margiel:
1. Liczba ludności spada, a społeczeństwo starzeje się.
2. Od roku 2009 obserwuje się stopniowy wzrost liczby osób korzystających z pomocy
społecznej, jednakże jest to niewielki odsetek mieszkańców. Wielmoża uzyskała
najwyższy w skali gminy wskaźnik liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej
przypadających na 100 mieszkańców wsi, co jest przejawem szczególnej koncentracji
negatywnych zjawisk społecznych. Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy
społecznej była wielodzietność.
3. Problemy społeczne dorosłych mieszkańców podobszaru rewitalizacji przekładają się na
kłopoty wychowawcze ich dzieci, co zostało zbadane na podstawie wywiadu
pogłębionego

z

Dyrektorami

Szkół

Podstawowych.

Problemy

wychowawcze

w największym stopniu w skali gminy dotyczą uczniów z terenu wsi Wielmoża, co
dodatkowo podkreśla większą intensywności negatywnych zjawisk społecznych we wsi
Wielmoża.
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4. Zauważalny jest brak integracji i identyfikacji z gminą mieszkańców. Duża grupa
respondentów

badania

ankietowego

wskazała

na

niski

poziom

uczestnictwa

mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym (76% respondentów wsi Wielmoża).
W Wielmoży odnotowano najniższą w skali gminy frekwencję wyborczą w wyborach
do Sejmu RP w 2015 r.
5. Podobszar Margiel, tak jak cały obszar gminy uchodzi za spokojną okolicę, gdzie nie
dochodzi do większych zagrożeń. Popełniane przestępstwa często są skorelowane ze
zdiagnozowanymi dysfunkcjami rodziny.
6. Poziom edukacji jest dobry o czym świadczy średni wynik sprawdzianu szóstoklasistów
niewiele niższy niż średnia wojewódzka.
7. Stan infrastruktury drogowej jest niezadowalający, co hamuje możliwości rozwoju
gospodarczego. Zachodzi zatem konieczność przeprowadzenia zabiegów poprawy stanu
sieci drogowej.
8. Stan i dostęp do sieci wodociągowej jest dobry. Braki sieci kanalizacyjnej dotyczą około
1/3 wsi Wielmoża. Sieć gazowa i energetyczna jest zatem równo dostępna dla
wszystkich mieszkańców, a o jej stan techniczny na bieżąco dbają operatorzy,
wykonujący na bieżąco prace modernizacyjne.
9. Dostępność do placówek oświatowych jest dobra.
10. Zdiagnozowano:
niską jakość pojedynczych obiektów usługowych,
niedostateczną jakość przestrzeni publicznej,
niewłaściwe wykorzystanie przestrzeni generujące bałagan przestrzenny i miejsca
niebezpieczne.
11. Mieszkańcy w badaniu ankietowym wskazywali na niewystarczający dostęp do
infrastruktury społecznej (77% respondentów wsi Wielmoża) oraz do miejsc
rekreacyjno-wypoczynkowych (65% respondentów wsi Wielmoża).
12. Mieszkańcy są równomiernie narażeni na oddziaływanie substancji zanieczyszczających
środowisko, w tym na zanieczyszczenie powietrza.
13. Poziom przedsiębiorczości podobszaru na tle gminy jest wysoki.
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Próba wskazania przyczyn głównych problemów:
W trakcie warsztatów diagnostycznych jednym z najczęściej wskazywanych problemów
społecznych była mała aktywność mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnych oraz ich
słaba integracja. Przyczyn nieangażowania się podawano wiele: brak czasu, wiedzy, pomysłu
czy wiary w skuteczność działania. Część osób wyżej od aktywności społecznej stawia troskę
o rozwiązywanie własnych problemów lub nie chce przyjmować na siebie zbyt dużych
zobowiązań. Budowę społeczeństwa obywatelskiego utrudnia niedobór rozwiniętej nowej
klasy średniej, która w dojrzałych demokracjach stanowi społeczne i finansowe zaplecze
organizacji

pozarządowych,

oraz

brak

wystarczającego

prawnego,

finansowego

i organizacyjnego wsparcia dla tych organizacji przez administrację państwową. Pasywności
obywatelskiej sprzyjają: ubóstwo, długotrwałe bezrobocie, dyskryminacja z powodu
odmienności, które prowadzą do marginalizacji i wykluczenia społecznego. Niekorzystne
w aspekcie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego są też migracje zarobkowe, które wiążą
się z rozbijaniem sieci społecznych. Główną barierą w rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego w obszarze rewitalizacji jest słabo rozwinięta infrastruktura społeczna (brak
świetlic lub ich niska jakość). Mieszkańcy potrzebują także impulsu do zmiany postawy.
W tym zakresie duże możliwości posiadają władze gminne, które mogą zainicjować
zaawansowaną formę współpracy i komunikacji z mieszkańcami. Skore do współpracy
władze gminne oraz zauważenie realnego wpływu na sposób realizowania zadań
inwestycyjnych będą owocować coraz większym uczestnictwem lokalnej społeczności
w życiu publicznym.
Jako przyczyny problemów wychowawczych uczniów Szkół Podstawowych podawane
były min.: rozbicie życia rodzinnego, kłótnie i awantury między rodzicami, pijaństwo, błędy
wychowawcze, rosnąca liczna rozwodów, emigracja zarobkowa rodziców i członków
rodziny. Są one zatem powiązane z dysfunkcjami rodziny.
Na przestrzeni lat 2004 – 2014 liczba ludności w gminie spadła o ok. 2%. Zarówno
przyrost naturalny jak i saldo migracji w ruchu wewnętrznym kształtuje się w ostatnich latach
w wartościach ujemnych. Przyczyny tego zjawiska należy upatrywać w niżu demograficznym
oraz w odpływie młodych ludzi do miast w celach zarobkowych. Odpływ ludzi młodych
można spowolnić ograniczając bezrobocie oraz zwiększając ofertę spędzania wolnego czasu
dla dzieci i młodzieży i zwiększając dostępność miejsc dla dzieci w przedszkolu.
Bezrobocie nierozerwalnie powiązane jest z rozwojem gospodarczym. Można
przypuszczać, że rozwój i właściwe wykorzystanie potencjału turystycznego będzie
skutkować rozwojem przedsiębiorczości i ograniczy bezrobocie.
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Słaby rozwój przedsiębiorczości wynika z rolniczego charakteru gminy. Gmina pomimo
bliskiej odległości do Krakowa oraz dobrej komunikacji, nie jest atrakcyjnym miejscem dla
inwestorów. Rozwój gospodarczy gminy hamowany jest między innymi przez objęcie części
terytorium gminy ochroną w postaci Ojcowskiego Parku Narodowego oraz jego otuliną.
Cenne przyrodniczo obszary wymagają szczególnej ochrony, w związku czym ustanowiono
wiele zakazów i ograniczeń. Potencjał do rozwoju gospodarczego ma obszar rewitalizacji,
położony poza otuliną OPN (podobszary: Sułoszowa II, Kolonia Długa oraz Margiel).
Zdiagnozowano także wiele problemów natury technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej
dotyczących głównie zaniedbania przestrzeni publicznej i niskiej estetyki budynków. Wynika
to nie tylko z braku środków finansowych ale i z kumulacji zaniedbań jakie miały miejsce na
przestrzeni wielu lat. Ideą rewitalizacji jest dostarczenie impulsu do dalszej zmiany.
W związku tym Gmina Sułoszowa wraz z partnerem rewitalizacji planują odnowić tę część
przestrzeni publicznej, która leży w ich gestii, a już odnowione przestrzenie połączone
z działaniami aktywizującymi lokalną społeczność skutecznie zachęcą pozostałych do
partycypacji w tych działaniach.
Zły stan powietrza atmosferycznego spowodowany w głównej mierze emisją
zanieczyszczeń związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków (tzw. niska emisja).
Niska emisja szkodzi mieszkańcom i przebywającym tu turystom oraz negatywnie wpływa na
wizerunek obszaru charakteryzującego się wyjątkowymi atrakcjami turystycznymi.
Niezadowalający stan gospodarki wodnej jest skutkiem oddziaływania ścieków
socjalno-bytowych pochodzących z gospodarstw domowych. Źródłem zanieczyszczeń są
także nawozy sztuczne i chemiczne środki stosowane do ochrony roślin, które stosowane są
na obszarach wykorzystywanych rolniczo.
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4. Analiza SWOT obszaru rewitalizacji
Diagnoza społeczno-gospodarcza obszaru rewitalizacji, wsparta wynikami partycypacji
społecznej oraz analizą ankiet wskazuje na kluczowe deficyty i potencjały obszaru
rewitalizacji i jego otoczenia, które zostały przedstawione w formie analizy SWOT. Mocne
i słabe strony przedstawione dla całego obszaru rewitalizacji dotyczą wszystkich
podobszarów. Następnie przedstawiono mocne i słabe strony poszczególnych podobszarów
rewitalizacji. Szanse i zagrożenia określono dla całego obszaru rewitalizacji i dotyczą
każdego z podobszarów.
OBSZAR REWITALIZACJI
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY









Dobry poziom edukacji
Mała liczba przestępstw i wykroczeń
Silna tożsamość regionalna i kulturowa
Położenie blisko Krakowa: dostępność do
atrakcyjnego rynku pracy i usług
publicznych wyższego rzędu
Dostępność komunikacyjna gminy
Niepowtarzalne i wybitne walory
przyrodnicze i kulturowe
Materialne dziedzictwo kulturowe
i historyczne
Wysoki poziom rozwoju infrastruktury
technicznej: wodociągi, energia elektryczna,
gaz

 Starzejące się społeczeństwo
 Ujemny przyrost naturalny
 Ujemne saldo migracji w ruchu
wewnętrznym
 Niewielka liczba organizacji
pozarządowych, działających w sferze
włączenia społecznego
 Niewystarczająca oferta czasu wolnego oraz
brak miejsc integracji społecznej,
szczególnie dla młodzieży w wieku
szkolnym
 Niewystarczający poziom wyposażenia w
infrastrukturę rekreacyjną i aktywne formy
wypoczynku
 Zły stan dróg dojazdowych, poboczy oraz
chodników
 Brak ładu przestrzennego
 Nieuporządkowany stan zieleni urządzonej
 Niski wskaźnik przedsiębiorczości
 Zanieczyszczenie powietrza

Podobszar Rewitalizacji Sułoszowa Centrum
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 Najwyższy w skali gminy poziom
uczestnictwa mieszkańców w życiu
publicznym
 Funkcjonowanie wielu budynków
użyteczności publicznej, ważnych dla
mieszkańców
 Tradycyjny model zabudowy przeplatany
wapiennymi ostańcami posiadający ogromny
potencjał turystyczny
 Dostępność terenów i obiektów do
zagospodarowania pod ofertę turystyczną

 Koncentrujące się różne negatywne zjawiska
społeczne, często nakładające się na siebie
(uzależniania, bezrobocie, przemoc w
rodzinie)
 Brak społecznych funkcji centrum gminy,
niewykorzystany potencjał przestrzeni do
integracji mieszkańców – mała ilość imprez
 Niewystarczająca w stosunku do potencjału,
liczba podmiotów wnoszących nową jakość
w życie kulturalne i towarzyskie strefy
centralnej gminy
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 Skanalizowanie całego podobszaru

 Braki w infrastrukturze turystycznej i około
turystycznej
 Brak mieszkań chronionych oraz placówek
wsparcia dziennego
 Zaniedbana przestrzeń publiczna
 Niska jakość zieleni urządzonej
 Niska jakość obiektów usługowych
 Niski poziom przedsiębiorczości
ograniczony wymogami związanymi
z ochroną przyrody, szczególnie z
Ojcowskim Parkiem Narodowym

Podobszar Rewitalizacji Sułoszowa II
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 Najwyższy w skali gminy poziom
uczestnictwa mieszkańców w życiu
publicznym
 Funkcjonowanie wielu budynków
usługowych, z których korzystają wszyscy
mieszkańcy gminy
 Skanalizowanie całego podobszaru

 Koncentrujące się różne negatywne zjawiska
społeczne, często nakładające się na siebie
(uzależniania, bezrobocie, przemoc w
rodzinie)
 Brak społecznych funkcji centrum sołectwa,
niewykorzystany potencjał przestrzeni do
integracji mieszkańców –
niezagospodarowany teren przy OSP; zły
stan świetlicy w remizie
 Zaniedbana przestrzeń publiczna
 Brak zieleni urządzonej
 Niska jakość obiektów usługowych

Podobszar Rewitalizacji Wielmoża Szkoła
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 Funkcjonowanie wielu budynków
użyteczności publicznej oraz budynków
usługowych, ważnych dla mieszkańców
całej wsi
 Możliwość rozbudowania budynku szkoły
pod potrzeby przedszkola wraz z
utworzeniem dodatkowych miejsc dla dzieci
 Wysoki na tle gminy poziom
przedsiębiorczości

 Najniższy w skali gminy poziom
uczestnictwa mieszkańców w życiu
publicznym i kulturalnym
 Najwyższy wskaźnik liczby rodzin
korzystających z pomocy społecznej na 100
mieszkańców wsi oraz nasilenie problemów
wychowawczych uczniów szkoły
podstawowej, świadczący o szczególnej
kumulacji negatywnych zjawisk społecznych
 Zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci w
postaci złego stanu kompleksu szkolnosportowego oraz niskiej jakości urządzeń
placu zabaw
 Ograniczenia dalszego rozwoju
przedsiębiorczości związane z ochroną
przyrody, szczególnie z Ojcowskim Parkiem
Narodowym
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Podobszar Rewitalizacji Kolonia Długa
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 Potencjalne centrum integracji mieszkańców
tej części sołectwa Wielmoża
 Wysoki na tle gminy poziom
przedsiębiorczości

 Najniższy w skali gminy poziom
uczestnictwa mieszkańców w życiu
publicznym i kulturalnym
 Najwyższy wskaźnik liczby rodzin
korzystających z pomocy społecznej na 100
mieszkańców wsi oraz nasilenie problemów
wychowawczych uczniów szkoły
podstawowej, świadczący o szczególnej
kumulacji negatywnych zjawisk społecznych
 Niska jakość bezpośredniego otoczenia

budynków mieszkalnych
 Zaniedbana przestrzeń publiczna
 Brak zieleni urządzonej
 Zły stan infrastruktury drogowej i parkingu

Podobszar Rewitalizacji Margiel
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY
 Lokalizacja terenu poza OPN oraz otuliną
OPN warunkująca swobodny rozwój
gospodarczy
 Wysoki na tle gminy poziom
przedsiębiorczości

 Najniższy w skali gminy poziom
uczestnictwa mieszkańców w życiu
publicznym i kulturalnym
 Najwyższy wskaźnik liczby rodzin
korzystających z pomocy społecznej na 100
mieszkańców wsi oraz nasilenie problemów
wychowawczych uczniów szkoły
podstawowej, świadczący o szczególnej
kumulacji negatywnych zjawisk społecznych
 Niska jakość obiektów usługowych
 Zaniedbana przestrzeń publiczna
 Brak zieleni urządzonej

OBSZAR REWITALIZACJI
SZANSE
 Wzrost znaczenia idei partycypacji
społecznej w polityce rozwoju lokalnego
 Wzrost społecznej akceptacji osób
niepełnosprawnych
 Dostępność funduszy zewnętrznych na
działania rewitalizacyjne w sferze
przestrzennej, społecznej i gospodarczej
(m.in. RPO WM)
 Rozwój infrastruktury turystycznej w celu
przyciągnięcia turystów, głównie
mieszkańców Krakowa zainteresowanych
aktywnym weekendowym wypoczynkiem
 Wzrost zainteresowania budownictwem
indywidualnym i letniskowym poza terenami
miast
 Zwiększenie świadomości ekologicznej
mieszkańców

ZAGROŻENIA
 Zwiększenie się liczby osób korzystających
z pomocy społecznej
 Niskie poczucie odpowiedzialności za swoją
gminę, brak poczucia realnego wpływu na
rozwój gminy
 Zmniejszanie się liczby ludności i migracja
młodych do miast
 Starzejące się społeczeństwo
 Wysoka konkurencyjność rynku usług w
Krakowie
 Rozdrobnienie struktury gruntów
wykorzystanych rolniczo
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5. Delimitacja obszaru rewitalizacji9
Poniżej opracowane zostało krótkie podsumowanie najważniejszych wniosków
z „Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji”.
Wnioski te wskazują na zasadność podjęcia działań rewitalizacyjnych we wskazanych
obszarach gminy. Poniżej przedstawiono metodologię delimitacji obszaru zdegradowanego
oraz przesłanki, jakie posłużyły do ustalenia granic obszaru rewitalizacji.
Gminę podzielono zgodnie ze strukturą jednostek pomocniczych na wsie: Sułoszowa,
Wielmoża i Wola Kalinowska, co umożliwiło przeprowadzenie analizy zróżnicowania
wewnątrzgminnego. W tabeli 15 oraz 16 przedstawiono wskaźniki cząstkowe z zakresu
negatywnych zjawisk społecznych oraz pozostałych (tj. gospodarczych, technicznośrodowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych), które posłużyły do delimitacji obszaru
zdegradowanego. W celu uwzględnienia dominującej roli negatywnych zjawisk społecznych,
wskaźnikom diagnozującym ten obszar problemowy przypisano najwyższą wagę –
sumarycznie 60 punktów dla wszystkich wskaźników cząstkowych.
Spośród wskaźników cząstkowych największą wartość wagi przyznano tym
problemom, które w największym stopniu zostały zauważone przez mieszkańców –
respondentów badania ankietowego. Bezrobocie zostało wskazane przez 47% mieszkańców
Sułoszowej, stąd 10 punktów wagi dla wskaźnika: osoby korzystające z pomocy z powodu
bezrobocia na 100 mieszkańców. Z kolei niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu
publicznym i kulturalnym zauważony przez 76% mieszkańców Wielmoży oraz 55%
mieszkańców Sułoszowej skutkował przypisaniem 10 punktów wagi do wskaźnika
obrazującego tę część życia mieszkańców – frekwencję wyborczą.
Wskaźniki cząstkowe po normalizacji oraz standaryzacji posłużyły do wyznaczenia
wskaźnika degradacji dla każdej wsi. Najwyższe wartości obliczonego wskaźnika
sumarycznego oznaczają największą koncentrację negatywnych zjawisk społecznych na tych
obszarach. Za obszar objęty kryzysem społecznym uznano wszystkie jednostki, w których
wartość wskaźnika sumarycznego była najbliższa wartości danej referencyjnej – średniej dla
gminy.
Średni dla całej gminy wskaźnik degradacji z zakresu negatywnych zjawisk
społecznych przybrał wartość 34 punkty. Dla wsi Sułoszowa oraz Wielmoża wartość
wskaźnika degradacji przekroczyła wartość średnią i wyniosła odpowiednio: 48 i 35 (rys. 38).

9

Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji
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Rysunek 38. Porównanie wskaźników degradacji dla problemów społecznych z wartością
średnią dla gminy
Źródło: Opracowanie własne

Tabela 15. Wskaźniki cząstkowe diagnozujące problemy społeczne
Nazwa wskaźnika
Rodziny korzystające z pomocy społecznej na 100
mieszkańców
Osoby korzystające z pomocy z powodu bezrobocia
na 100 mieszkańców
Osoby korzystające z pomocy z powodu
niepełnosprawności na 100 mieszkańców
Osoby korzystające z pomocy z powodu długotrwałej
lub ciężkiej choroby na 100 mieszkańców
Osoby korzystające z pomocy z powodu ubóstwa na
100 mieszkańców
Osoby korzystające z pomocy z powodu
wielodzietności na 100 mieszkańców
Rodziny objęte pomocą z powodu alkoholizmu na
1000 mieszkańców
Liczba postępowań karnych na 1000 mieszkańców
Liczba założonych „Niebieskich Kart” na 1000
mieszkańców
Średni wynik Sprawdzianu Szóstoklasistów [%]
Ilość uczniów sprawiających problemy
wychowawcze na 100 uczniów szkoły
Frekwencja wyborcza [%]
Liczba NGO na 1000 mieszkańców
Wskaźnik obciążenia demograficznego
Udział osób starszych [%]
SUMA WAGI
Źródło: Opracowanie własne
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Waga
wskaźnika
5
10
2
2
1
2
2
5
5
2
2
10
2
5
5
60
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Tabela 16. Wskaźniki cząstkowe diagnozujące problemy gospodarcze, technicznośrodowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne
Nazwa wskaźnika
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000
mieszkańców
Liczba obiektów infrastruktury społecznej na 1000
mieszkańców
Liczba zabytków na km2
Budynki mieszkalne stare (przed 1980) [%]
Budynki mieszkalne stare bez termomodernizacji [%]
Budynki mieszkalne opalane węglem [%]
Obszar pozbawiony dostępu do kanalizacji [%]
SUMA WAGI

Waga
wskaźnika
10
4
1
5
5
10
5
40

Źródło: Opracowanie własne

W „Diagnozie”, na podstawie analizy matematyczno-statystycznej wskaźników,
wytypowano obszary gminy, które spełniają dwa warunki:
1. Charakteryzują się koncentracją negatywnych zjawisk społecznych,
2. Na

ich

terenie

występują

negatywne

zjawiska

gospodarcze,

środowiskowe,

przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne.
Obszar rewitalizacji, zgodnie z art. 10.1. uor, wyznacza się w granicach obszaru
zdegradowanego, na terenie spełniającym równocześnie dwa warunki:
1. Cechuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych,
2. Ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego.
Jak wynika z przeprowadzonej analizy na terenie gminy brak jest obszarów takich jak
dzielnice,

przysiółki,

ulice,

wyjątkowo

naznaczonych

problemami

społecznymi.

O szczególnej koncentracji problemów społecznych możemy zatem wnioskować na
podstawie dużego zagęszczenia ludności. Warunek ten spełniają centra wsi, przysiółków,
gdzie zabudowa mieszkaniowa jest zwarta. Poza tymi obszarami zabudowa mieszkaniowa jest
bardziej rozproszona.
Drugą przesłankę – istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego w przypadku gmin
o charakterze wiejskim również spełniają centra poszczególnych wsi i przysiółków, gdzie
koncentruje się życie publiczne – miejsce lokalizacji szkół, urzędów, parków, sklepów, remiz
OSP, itp.
W związku z powyższym do wytypowania obszaru rewitalizacji wzięto pod uwagę
centra wsi, sołectw i przysiółków na terenie Sułoszowej i Wielmoży. Poniżej zestawiono
powody, dla których poszczególne podobszary zostały wytypowane do rewitalizacji.
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Podobszar rewitalizacji
Sułoszowa Centrum

Sułoszowa II

Wielmoża Szkoła

Kolonia Długa

Margiel

Powód rewitalizacji
Działania podjęte w tym obszarze będą miały wpływ nie tylko na
sołectwo, ale i na całą gminę. Centrum Sułoszowej pełni funkcje
reprezentacyjne dla całej gminy. Ma także ogromny potencjał do
rozwoju turystyki weekendowej. Pozostawienie obszaru w aktualnym
stanie będzie niwelować wszelkie inne podjęte działania.
Sołectwo Sułoszowa II cechuje się bardzo zwartą zabudową, a jego
centrum wykorzystywane jest w celach usługowych, z których
korzystają wszyscy mieszkańcy gminy (Delikatesy Centrum, myjnia
samochodowa). W granicach obszaru znajduje się także
niezagospodarowany teren, który może zostać wykorzystany pod cele
społeczne. Duży potencjał do wzmocnienia więzi społecznych i wzrostu
aktywności mieszkańców ma świetlica w remizie OSP, jednak aby
służyła mieszkańcom musi zostać odnowiona.
Podobszar stanowi centrum integracji mieszkańców Wielmoży, na
terenie którego zlokalizowane są podstawowe usługi publiczne: szkoła,
remiza, kościół. W trakcie ankietyzacji ponad 20% mieszkańców wsi
Wielmoża wskazała na szkołę i jej okolicę jako obszar wymagający
rewitalizacji.
Drugą pod względem zagęszczenia ludności częścią sołectwa Wielmoża
jest Kolonia Długa, a podobszar rewitalizacji stanowi jej centrum.
Rewitalizacji poddana zostanie zaniedbana przestrzeń publiczna,
przylegająca bezpośrednio do budynków mieszkalnych.
Budynki przeznaczone pod usługi mają tu ogromny potencjał, ponieważ
leżą poza granicami otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego. Usługi
i produkcja zlokalizowana w granicach otuliny są ograniczane licznymi
zakazami i ograniczeniami wynikającymi z planu ochrony OPN.
Rozwój tego obszaru będzie stanowił impuls dla całego sołectwa
i gminy.
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6. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji
Wizja rozwoju stanowi projekcję, opis pożądanego stanu rzeczywistości Gminy
Sułoszowa w perspektywie 2022 roku. Określa stan docelowy, do którego dążyć będą
wszyscy zaangażowani partnerzy, tj. władze samorządowe gminy, partnerzy społeczni
i gospodarczy oraz mieszkańcy, wykorzystując przy tym możliwości płynące z własnych
atutów i szans pojawiających się w otoczeniu. Wizja ukierunkowana jest prognostycznie,
określa cel, do jakiego zmierza cała gmina. Wskazuje ona zasadniczy kierunek
podejmowanych działań.
Wizja w punktach 1 i 4 dotyczy wszystkich podobszarów rewitalizacji. Punkt 2 dotyczy
podobszaru Sułoszowa Centrum, zaś punkt 3 – podobszarów Wielmoża Szkoła, Kolonia
Długa i Margiel.

1. W Gminie Sułoszowa zauważalny jest zrównoważony rozwój
prowadzony przy udziale lokalnej społeczności, która chętnie angażuje się
w projekty służące poprawie jakości życia w miejscach najbardziej
zdegradowanych.
2. Centrum Sułoszowej jest miejscem najbardziej reprezentacyjnym
w całej gminie. Mieszkańcy mogą wypocząć w odnowionych
przestrzeniach publicznych. Jest to nie tylko miejsce piękne pod względem
architektury, ale także funkcjonalne, służące integracji mieszkańców,
czemu sprzyjają organizowane nań imprezy lokalne. Potencjał turystyczny
uwarunkowany wyjątkowymi walorami takimi jak: jurajskie doliny, rzeka
Prądnik, zamek w Pieskowej Skale, Maczuga Herkulesa, jest w pełni
wykorzystywany.
3. Następują procesy reintegracji społeczności lokalnej. Proces ten dotyczy
m.in. społeczności Wielmoża. Wielmoża – ze względu na szczególne
walory przestrzenne i kulturowe, podlega procesom stopniowej
waloryzacji, co wymaga współdziałania szeregu podmiotów.
4. Odnowione przestrzenie publiczne służą mieszkańcom. Powstają tereny
rekreacyjne oraz mała architektura, poprawiające jakość życia. Mieszkańcy
chętnie angażują się w programy społeczne oraz stają się świadomymi
aktorami życia społecznego biorąc czynny udział w kształtowaniu swojej
gminy.
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7. Cele rewitalizacji

Cel gółwny
Wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru
zdegradowanego Gminy Sułoszowa

Cel strategiczny 1.

Cel strategiczny 2.

Cel strategiczny 3.

Wzmocnienie potencjału
gminy poprzez
przygotowanie atrakcyjnej
przestrzeni publicznej,
dostosowanej do potrzeb
społeczno-gospodarczych

Umocnienie więzi
społecznych mieszkańców

Poprawa warunków
bytowych mieszkańców
obszarów rewitalizacji
i jakości środowiska
naturalnego

Cele rewitalizacji zostały zdefiniowane na podstawie przeprowadzonej analizy
społeczno-gospodarczej, a tym samym wynikają z określonych zjawisk i kwestii
problemowych. Cele strategiczne są zatem komplementarne z występującymi na obszarach
gminy problemami.
W Gminnym Programie Rewitalizacji wyróżniono trzy cele strategiczne, które odnoszą
się do wszystkich sfer, na które powinna oddziaływać rewitalizacja, a zatem sfery społecznej,
gospodarczej, technicznej, środowiskowej oraz funkcjonalno-przestrzennej. Wszystkie cele
wzajemnie przenikają sfery działań przewidziane dla rewitalizacji, dzięki czemu zapewniają
także komplementarność i spójność Programu.
Cele rewitalizacji dotyczą wszystkich podobszarów rewitalizacji.
Poniżej zaprezentowano cele strategiczne, wraz z głównymi beneficjentami działań,
podejmowanych w ramach celu.
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Cel strategiczny 1. Wzmocnienie potencjału gminy poprzez przygotowanie
atrakcyjnej

przestrzeni

publicznej,

dostosowanej

do

potrzeb

społeczno-

gospodarczych
Cel strategiczny 1 odnosi się do działań zaplanowanych na poprawę kondycji
gospodarczej terenów rewitalizacyjnych oraz poprawę jakości przestrzenno-funkcjonalnej
obszarów.

Dobrze

zagospodarowana

przestrzeń

zapewni

przyciąganie

nowych

przedsiębiorców do gminy, a to przyczyni się do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy.
Z kolei wzrost jakości przestrzeni publicznych pełniących funkcje społeczne, jak np. place
zabaw, parki, zieleńce zapewni poprawę standardu życia mieszkańców. Estetyczna przestrzeń
wokół budynków sprawia, iż mieszkańcy sami zaczynają o nią dbać i pilnują porządku,
starając się także upiększać przestrzeń wokół siebie. Zwiększa się zatem aktywność
społeczna, samopomoc sąsiedzka i integracja mieszkańców. Takie warunki niewątpliwe
sprzyjają także powstawaniu małej przedsiębiorczości – zakładaniu własnych działalności
gospodarczych. W związku z powyższym wspomniany cel strategiczny pośrednio będzie miał
wpływ na każdą ze sfer, w których rewitalizacja powinna przynosić efekty. Głównymi
beneficjentami działań podjętych w ramach tego celu są:
Mieszkańcy obszarów rewitalizacji i ich otoczenia,
Mieszkańcy całej gminy,
Osoby korzystające z pomocy społecznej,
Osoby bezrobotne,
Przedsiębiorcy,
Potencjalni inwestorzy.
Cel strategiczny 2. Umocnienie więzi społecznych i świadomości mieszkańców
Realizacja zamierzonego celu pozwoli przeciwdziałać zdiagnozowanym problemom
w sferze społecznej. Działania podjęte w ramach tego celu koncentrować się będą przede
wszystkim na zapobieganiu wykluczeniu społecznemu różnych grup społecznych, w tym osób
seniorów, bezrobotnych. Głównymi beneficjentami działań podjętych w ramach tego celu są:
Seniorzy,
Osoby korzystające z pomocy społecznej,
Osoby bezrobotne,
Aktywni mieszkańcy gminy,
Organizacje pozarządowe.
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Cel strategiczny 3. Poprawa warunków bytowych mieszkańców obszarów
rewitalizacji i jakości środowiska naturalnego
Realizacja celu strategicznego 3. skupiona będzie na zadaniach związanych
z modernizacją oraz termomodernizacją budynków. Jednocześnie przedsięwzięcia te
przyczynią się do osiągnięcia pozytywnych efektów w sferze środowiskowej – poprawa
jakości środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości pyłów wprowadzanych do
atmosfery, sferze społecznej – poprawa jakości życia mieszkańców oraz przestrzennofunkcjonalnej – wzrost jakości przestrzeni publicznych, przywrócenie ładu przestrzennego.
W ramach założonego celu planuje się także poprawić dostęp do zasobów mieszkaniowych
ubogich mieszkańców gminy poprzez przygotowanie lokali socjalnych, co wpłynie nie tylko
na strefę techniczną, ale także na strefę socjalną. Mieszkanie jest jednym z podstawowych
dóbr

egzystencjonalnych,

zaspokaja

elementarne

potrzeby bytowe,

daje

poczucie

bezpieczeństwa, kształtuje materialne i społeczne warunki życia człowieka. Godziwe warunki
mieszkaniowe sprzyjają stabilizacji życiowej, pobudzają rozwój społeczno-gospodarczy
i kulturalny, stanowią więc impuls do dalszego rozwoju rodzi ubogich i przeciwdziała ich
wykluczeniu. Głównymi beneficjentami działań podjętych w ramach tego celu są:
Mieszkańcy gminy,
Ubodzy mieszkańcy gminy,
Przedsiębiorcy.
Poniżej przedstawiono siatkę celów rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im
kierunkami działań, jakie zostaną podjęte w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

95

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sułoszowa na lata 2016-2022

Cel strategiczny 1.
Wzmocnienie potencjału
gminy poprzez
przygotowanie
atrakcyjnej przestrzeni
publicznej, dostosowanej
do potrzeb społecznogospodarczych

Tworzenie
warunków dla
rozwoju
działalności
gospodarczej,
w szczególności
handlu i usług
okołoturystycznych

Wzmocnienie
funkcji
społecznych
wybranych
przestrzeni
publicznych

Cel strategiczny 2.
Umocnienie więzi
społecznych i
świadomości
mieszkańców

Rozwój oferty
dla dzieci
i młodzieży

Wsparcie
inicjatyw
oddolnych i
wzmocnienie
organizacji III
sektora

Reintegracja
i aktywizacja grup
wykluczonych
i zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
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warunków bytowych
mieszkańców obszarów
rewitalizacji i jakości
środowiska naturalnego

Modernizacja
budynków

Poprawa dostępu
do zasobów
mieszkaniowych

Poprawa jakości
środowiska
naturalnego
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8. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne
8.1. Podstawowe projekty rewitalizacyjne
Poniżej zaprezentowano opis wszystkich przedsięwzięć podstawowych, które
zaplanowano do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułoszowa na
lata 2016-2022 w formie kart zadań.

Zadanie 1
Podobszar rewitalizowany:

Sułoszowa Centrum
Tytuł zadania/projektu:

Rewitalizacja Centrum Sułoszowej
Opis:
Stan istniejący:
Aktualnie centrum Sułoszowej jest zaniedbane i pozbawione ładu przestrzennego. Również stan
techniczny budynków oraz nawierzchni pozostawia wiele do życzenia. Funkcjonuje tu wiele ważnych
obiektów dla całej społeczności gminy, takich jak Gimnazjum i Szkoła Podstawowa, Dom Kultury,
Kościół, Plebania, Ośrodek Zdrowia, Bank, Urząd Gminy, Remiza, Piekarnia. Społeczeństwo
jednoznacznie wskazuje, że wizytówka gminy musi zostać poddana zabiegom estetyzacji oraz pełnić
funkcję przede wszystkim społeczno-kulturalną.
Koncepcja zadania i zakres prac modernizacyjnych:
1. Ustawienie ławek, koszy na śmieci, utwardzenia przy ławkach, nasadzenia krzewów oraz
posianie trawy - punktowo na całym podobszarze rewitalizacji.
2. Ustawienie całorocznego WC w formie okrąglaka w okolicy Kościoła.
3. Adaptacja starego budynku przedszkola na świetlicę socjalną wykorzystywaną na cele
społeczne, takie jak miejsce spotkań seniorów, klubu sportowego.
4. Rozebranie budynku starego Ośrodka Zdrowia i przeznaczenie terenu na plac zabaw
z boiskiem do tenisa ziemnego.
5. Modernizacja „Białego domku” z przeznaczeniem na potrzeby lokali socjalnych.
6. Modernizacja placu zabaw przy Centrum Kultury.
7. Adaptacja poddasza Centrum Kultury na potrzeby lokalnego muzeum.
8. Modernizacja części socjalnej świetlicy w budynku remizy OSP Sułoszowa I.
9. Uporządkowanie Placu Sejmikowego wraz z instalacją obiektów małej architektury.
10. Znalezienie nowej funkcji dla nieczynnej przepompowni wody wraz z przyległym terenem w
formie konkursu konceptu oraz przeprowadzanie inwestycji.
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Efekt zadania:
Wskazany do rewitalizacji obszar stanowi ścisłe centrum życia społecznego, publicznego
i gospodarczego całej gminy. Planowana inwestycja zdecydowanie podniesienie poziom
atrakcyjności turystycznej i osadniczej miejscowości Sułoszowa, eksponując jej unikatowe walory
krajobrazowe. Kompleksowa rewitalizacja centrum umożliwi rozwój tego obszaru oraz
zdecydowanie poprawi jakość życia w gminie. Przewidywany jest także wzrost poczucia lokalnej
tożsamości oraz dumy lokalnej oraz uzyskanie wyraźnej, społeczno-kulturalnej funkcji przez centrum
Sułoszowej. Efektem inwestycji będzie także zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów,
poprzez organizację miejsc spotkań dla tej grupy mieszkańców. Istotne będzie także uchronienie
przed bezdomnością uboższej części społeczeństwa w wyniku udostępnienia lokali socjalnych.
Oddziaływanie:
Sfera społeczna
Sfera gospodarcza
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Sfera środowiskowa
Sfera techniczna
Wskaźniki:
Liczba zmodernizowanych budynków [szt.],
Ilość zagospodarowanych terenów zielonych [m2],
Liczba obiektów małej architektury [szt.],
Liczba osób korzystających ze świetlicy [os.],
Liczba osób zwiedzających muzeum [os.],
Liczba zainstalowanych urządzeń na placu zabaw [szt.],
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych [szt.],
Powierzchnia boiska do tenisa ziemnego [m2],
Liczba dostarczonych projektów konceptu [szt.],
Liczba lokali socjalnych [szt.],
Powierzchnia lokali socjalnych [m2].
Lokalizacja:

Szacunkowy termin realizacji:

Centrum Sułoszowej I

2017- 2022

Jednostka realizująca:

Szacunkowy koszt:

Gmina Sułoszowa

2 000 000,00 zł
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Zadanie 2
Podobszar rewitalizowany:

Sułoszowa II
Tytuł zadania/projektu:

Rewitalizacja sołectwa Sułoszowa II
Opis:
Stan istniejący:
Teren

podobszaru

stanowi

zabudowę

o

charakterze

mieszkaniowo-usługowym,

zlokalizowane w centrum sołectwa Sułoszowa II. Wizerunek centrum psują zaniedbane budynki,
wymagające poprawy stanu technicznego. W obszarze tym brakuje miejsc integracji społecznej.
Socjalna część świetlicy w budynku remizy OSP Sułoszowa II wymaga gruntownego remontu.
Ponadto przestrzeń wokół remizy jest niezagospodarowana.
Koncepcja zadania i zakres prac modernizacyjnych:
1. Urządzenie placu przy remizie OSP Sułoszowa II na parking, plac zabaw z siłownia
zewnętrzną.
2. Modernizacja części socjalnej świetlicy w budynku remizy OSP Sułoszowa II.
Efekt zadania:
Planowana inwestycja zdecydowanie wpłynie na integrację lokalnej społeczności. Przygotowanie
atrakcyjnego miejsca do spotkań mieszkańców przyczyni się do ich aktywizacji oraz do wzrostu ich
udziału w życiu publicznym. Kompleksowa rewitalizacja centrum umożliwi rozwój tego obszaru oraz
zdecydowanie poprawi jakość życia w Gminie. Przewidywany jest także wzrost poczucia lokalnej
tożsamości oraz dumy lokalnej.
Oddziaływanie:
Sfera społeczna
Sfera gospodarcza
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Sfera środowiskowa
Sfera techniczna
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Wskaźniki:
Liczba osób korzystających ze świetlicy [os.],
Liczba przygotowanych miejsc parkingowych [szt.],
Liczba zainstalowanych urządzeń na placu zabaw [szt.],
Liczba zamontowanych urządzeń siłowni zewnętrznej [szt.],
Powierzchnia palcu zabaw [m2].
Lokalizacja:

Szacunkowy termin realizacji:

Centrum Sułoszowej II, remiza OSP

2017- 2022

Sułoszowa II oraz teren do niej przylegający
Jednostka realizująca:

Szacunkowy koszt:

Gmina Sułoszowa

600 000,00 zł

100

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sułoszowa na lata 2016-2022

Zadanie 3
Podobszar rewitalizowany:

Wielmoża Szkoła
Tytuł zadania/projektu:

Rewitalizacja centrum Wielmoży
Opis:
Stan istniejący:
Na podobszarze rewitalizacji znajduje się budynek szkoły, remiza oraz kościół. Okolica wymaga
uporządkowania przestrzeni publicznej. W obszarze tym szczególnie brakuje miejsc integracji
społecznej, co zostało podkreślone wynikami ankietyzacji mieszaków Wielmoży, spośród których
77% wskazywało na niewystarczający dostęp do infrastruktury społecznej. Istotne jest także podjęcie
działań w celu zaspokojenia potrzeb związanych z wychowaniem przedszkolnym oraz poprawa
bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie kompleksu szkolno-sportowego. Estetykę wsi psuje
także zaniedbana kapliczka, do której mieszkańcy, ze względu na głęboko zakorzenione wartości
chrześcijańskie, są szczególnie przywiązani.
Koncepcja zadania i zakres prac modernizacyjnych:
1. Rozbudowa budynku szkoły pod potrzeby przedszkola.
2. Modernizacja kompleksu szkolno-sportowego i przylegającego placu zabaw.
3. Budowa

ogólnodostępnej

świetlicy

przy

budynku

remizy

OSP

Wielmoża

wraz

z uporządkowaniem małej architektury.
3. Odnowienie 100-letniej kapliczki.
Efekt zadania:
Planowana inwestycja zdecydowanie wpłynie na integrację lokalnej społeczności. Przygotowanie
atrakcyjnego miejsca do spotkań mieszkańców przyczyni się do ich aktywizacji oraz do wzrostu ich
udziału w życiu publicznym. Kompleksowa rewitalizacja centrum umożliwi rozwój tego obszaru oraz
zdecydowanie poprawi jakość życia w Gminie. Przewidywany jest także wzrost poczucia lokalnej
tożsamości oraz dumy lokalnej. Dobry dostęp do placówek wychowania przedszkolnego może
zatrzymać młode osoby przed opuszczeniem gminy w celach zarobkowych.
Oddziaływanie:
Sfera społeczna
Sfera gospodarcza
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Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Sfera środowiskowa
Sfera techniczna
Wskaźniki:
Długość ogrodzenia [m],
Liczba miejsc dla dzieci w przedszkolu [os.],
Liczba osób korzystających ze świetlicy [os.],
Liczba zainstalowanych urządzeń na placu zabaw [szt.].
Lokalizacja:

Szacunkowy termin realizacji:

Centrum Wielmoży, kompleks szkolno-

2017- 2022

sportowy, remiza OSP Wielmoża
Jednostka realizująca:

Szacunkowy koszt:

Gmina Sułoszowa

5 300 000,00 zł
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Zadanie 4
Podobszar rewitalizowany:

Margiel, Kolonia Długa, Sułoszowa II, Sułoszowa Centrum
Tytuł zadania/projektu:

Poprawa estetyki budynków SRH „Promyk”
Opis:
Stan istniejący:
Projektem objęte zostały następujące budynki będące we władaniu Spółdzielni Rolniczo-Handlowa
Promyk w Sułoszowej:
budynek magazynowy na działce nr 870/3 – obok Delikatesów Centrum;
dom handlowy w Sułoszowej II przy ul. Olkuskiej 195, działka nr 755/1;
budynek w Sułoszowej II przy ul. Olkuskiej 153, działka nr 871/5;
piekarnia w Sułoszowej I przy ul. Szlachetnej 1, działka nr 1676;
sklep w Wielmoży przy ul. Długiej 108, działka nr 56/2;
sklep w Wielmoży przy ul. Krakowskiej 180, działka nr 50/1.
Wyżej wymienione budynki są w bardzo złym stanie technicznym oraz wizualnym. Położone są
w centrach wsi, tuż obok obiektów planowanych do rewitalizacji przez Gminę Sułoszowa (zad. 1-3).
Koncepcja zadania i zakres prac modernizacyjnych:
Budynek magazynowy na działce nr 870/3 – obok Delikatesów Centrum planuje się przebudować
pod budynek usługowy wykorzystywany jako małą gastronomię z rozwiniętym węzłem sanitarnym
dla klientów. Przewiduje się także powiększenie znajdującego się tam parkingu.
Pozostałe budynki poddane zostaną termomodernizacji oraz zabiegom poprawy wizualizacji
obiektów.
Efekt zadania:
Nowy lokal gastronomiczny uzupełni ofertę turystyczną gminy, dzięki czemu potencjał gminy
związany z jej walorami krajobrazami będzie mógł być lepiej wykorzystany. Pozostałe inwestycje
polegające na termomodernizacji budynków wpłyną na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do
powietrza oraz na poprawę estetyki wsi Wielmoża i Sułoszowa. Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa
Promyk jest bardzo ważnym partnerem rewitalizacji, ponieważ budynki będące w jej władaniu leżą
na terenie który jest planowany do rewitalizacji przez Gminę. Niepodejmowanie działań osłabiłoby
efekt poprawy estetyki wsi w ramach zadań 1-3.
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Oddziaływanie:
Sfera społeczna
Sfera gospodarcza
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Sfera środowiskowa
Sfera techniczna
Wskaźniki:
Ilość ocieplonych ścian [m2],
Liczba przygotowanych miejsc parkingowych [szt.],
Powierzchnia lokalu gastronomicznego [m2].
Lokalizacja:

Szacunkowy termin realizacji:

Podobszar Sułoszowa II:

2017- 2022

budynek magazynowy obok Delikatesów
Centrum, dom handlowy przy ul. Olkuskiej 195,
budynek przy ul. Olkuskiej 153.
Podobszar Sułoszowa Centrum:
piekarnia przy ul. Szlachetnej 1.
Kolonia Długa: sklep przy ul. Długiej 108.
Margiel: sklep przy ul. Krakowskiej 180.
Jednostka realizująca:

Szacunkowy koszt:

Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Promyk

800 000,00 zł

w Sułoszowej
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8.2. Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Rozdział ten przedstawia projekty, które zostały wskazane przez różne grupy
interesariuszy podczas opracowywania dokumentu. Projekty te, podobnie, jak projekty
priorytetowe (opisane w rozdziale 8.1.), zgłoszono podczas spotkań warsztatowych oraz
otwartych spotkań konsultacyjnych, jednakże ze względu na duże zróżnicowanie tematyczne,
nie zostały wskazane jako kluczowe dla rozwoju obszarów. Pomimo tego, są one
odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, przedsiębiorców oraz innych podmiotów,
zainteresowanych rozwojem tych obszarów, dlatego też należy mieć je na uwadze,
projektując dalszy rozwój obszarów rewitalizowanych, jak i całej gminy.
1. Budowa obiektów wykorzystywanych na cele okołoturystyczne np. smażalnia,
wypożyczalnia rowerów, organizacja przewozu bryczką konną, itp.
2. Edukowanie społeczeństwa z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska.
3. Modernizacja dróg gminnych, w tym budowa chodników oraz rozbudowa oświetlenia,
co podniesie jakość życia mieszkańców i ich bezpieczeństwo oraz wpłynie na
ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
4. Organizowanie większej liczby imprez kulturalnych, integrujących mieszkańców.
5. Poszerzanie chodników prowadzących do szkół lub inne zabiegi zwiększające
bezpieczeństwo poruszających się po nich osób.
6. Poszerzenie drogi do szkoły w Wielmoży.
7. Usprawnienie transportu publicznego.
8. Zabezpieczenie pękających ścian kościoła w Sułoszowej.
9. Zapewnienie rozwoju gospodarczego gminy, który zapewni pojawienie się nowych
miejsc pracy, m.in. poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych.

8.3. Inne przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Poza szczegółowo opisanymi powyżej projektami (podstawowymi i pozostałymi
dopuszczanymi), w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji przewidziana jest również
możliwość realizacji innych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Należy mieć na uwadze, że na chwilę obecną trudno jest zidentyfikować jednoznacznie
wszystkie potrzeby mieszkańców. Mogą się one bowiem zmieniać, na przestrzeni
funkcjonowania Programu, także ze względu na realizację wpisanych do dokumentu działań.
Aby Gminny Program Rewitalizacji był elastyczny i mógł reagować na zmieniające się
potrzeby mieszkańców, poniżej zaprezentowano zakres tematyczny projektów, które będą
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mogły być podejmowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułoszowa, na
obszarach objętych Programem:
aktywizacja i integracja społeczna seniorów;
integracja i aktywizacja mieszkańców oraz zwiększenie stopnia ich udziału w życiu
publicznym;
ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego i ich udostępnianie na cele społeczne
i gospodarcze;
ochrona środowiska przyrodniczego (zwłaszcza zaś powietrza atmosferycznego);
poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
w infrastrukturze publicznej;
poprawa jakości i dostępności do infrastruktury społecznej i zdrowotnej dla
mieszkańców terenów zdegradowanych.
poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej;
poprawa stanu zagospodarowania oraz jakości przestrzeni publicznych;
promowanie

przedsiębiorczości,

podejmowanie

działań

na

rzecz

rozwoju

gospodarczego, w tym podejmowanie działań sprzyjających tworzeniu nowych firm
i rozwoju kompetencji przedsiębiorczości mieszkańców;
przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja zawodowa mieszkańców;
rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności
mieszkańców;
rozwój nowych przestrzeni publicznych służących zaspokajaniu różnych potrzeb
społecznych;
wsparcie przedsiębiorczości społecznej;
wyrównywanie szans

społecznych i

zawodowych osób

wykluczonych bądź

zagrożonych wykluczeniem społecznym;
zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego;
Działania z ww. zakresu tematycznego wpisują się w Gminny Program Rewitalizacji
Gminy Sułoszowa ze względu na realizację celów i poszczególnych kierunków.
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9. Zapewnienie komplementarności działań
Komplementarność jest jednym z ważnych aspektów Programu Rewitalizacji.
Zapewnienie powiązań pomiędzy poszczególnymi projektami skutkować może lepszym
i bardziej efektywnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na
rewitalizację.
Według

Wytycznych

wymogiem

koniecznym

przy

opracowaniu

programów

rewitalizacji jest konieczność zapewnienia komplementarności w pięciu aspektach:
przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym i źródeł
finansowania.

9.1. Komplementarność przestrzenna
Komplementarność przestrzenna w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy
Sułoszowa została zapewniona dzięki skupieniu projektów wybranych do realizacji na
wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Obszar rewitalizacji i obszar zdegradowany w gminie
został wyznaczony po przeprowadzeniu dogłębnej analizy wskaźnikowej przy zasięgnięciu
opinii przedstawicieli zainteresowanych środowisk oraz samych mieszkańców gminy, dzięki
czemu można mówić o trafności działań na danym terenie. Wyniki analizy zostały
przedstawione w „Diagnozie na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji”, która stanowi załącznik do uchwały nr XVIII/132/2016 Rady Gminy
Sułoszowa z dnia 14.06.2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji na terenie Gminy Sułoszowa.
Wszystkie podstawowe projekty rewitalizacyjne realizowane będą na obszarze
rewitalizacji i są z nim ściśle powiązane. Są odpowiedzią na główne problemy dla tego
terenu. Dzięki ich realizacji pozytywne skutki widoczne będą na całym obszarze, ponieważ
wiele z nich dotyczy działań podejmowanych dla miejsc lub obiektów użyteczności
publicznej, przez co korzystać z nich będą mogli mieszkańcy obszaru, całej gminy jak
i regionu. Lokalizację podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych przedstawiono na rys.
39 i 40.
Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w zakresie problemów społecznych skupia
się na aktywizacji mieszkańców i poniesienia poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu
publicznym i kulturalnym. Z odnowionych przestrzeni publicznych, na których odbywać się
będą imprezy kulturalne korzystać będą wszyscy mieszkańcy gminy, w związku z czym
oddziaływanie programu nie zamknie się w obszarze rewitalizacji. Nie przewiduje się zatem

107

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sułoszowa na lata 2016-2022

ryzyka przenoszenia się problemów na dalsze obszary gminy, ani zjawiska wykluczenia
społecznego.

Rysunek 39. Lokalizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w granicach obszaru rewitalizacji
wsi Sułoszowa (czarne punkty – zadanie Gminy Sułoszowa, zielone punkty – zadanie SRH
„Promyk”)
Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 40. Lokalizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w granicach obszaru rewitalizacji
wsi Wielmoża (czarne punkty – zadanie Gminy Sułoszowa, zielone punkty – zadanie SRH
„Promyk”)
Źródło: Opracowanie własne
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9.2. Komplementarność problemowa
W Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Sułoszowa zapewniona została także
komplementarność problemowa. Wybrane do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne są ze
sobą wzajemnie powiązane, a także wzajemnie się dopełniają. Zadania infrastrukturalne,
związane z renowacją bądź przebudową zniszczonych budynków użyteczności publicznej
zakładają prowadzenie tam działań o charakterze społecznym (kulturalnym, integracyjnym,
aktywizującym mieszkańców).
Równocześnie zadania zostały przewidziane w taki sposób aby równocześnie
przeciwdziałały problemom w różnych sferach. Działania rewitalizacyjne związane
z remontem lub modernizacją przestrzeni publicznej służą zarówno poprawie jakości życia
mieszkańców, zwiększeniu ładu przestrzennego, jak również będą miały pozytywny wpływ
na poprawę jakości środowiska naturalnego.
Dodatkowo w celu wykazania komplementarności karty proponowanych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych zawierają prognozowane rezultaty oraz informację na temat oddziaływania
zadania w odniesieniu do pięciu sfer. Będzie to przeciwdziałało fragmentaryzacji zadań,
a rewitalizacja uzyska kompleksowy charakter.
9.2.1. Mechanizmy integrowania działań
Wszystkie zadania, zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji zostały opracowane
po wcześniejszym zapoznaniu się w z wynikami diagnozy potrzeb i potencjałów
rozwojowych gminy oraz jej mieszkańców. Powiązania problemów z przedsięwzięciami
przedstawiono w formie tabeli (tab. 17).
Zaplanowane do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Sułoszowa przedsięwzięcia są kompleksowe, dzięki czemu, ich realizacja zapewni
wypełnienie kierunków działań w ramach założonych celów strategicznych. Zależność
ta przedstawiona została w tabeli 18.
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Tabela 17. Zintegrowanie przedsięwzięć z zdiagnozowanymi problemami
Nazwa przedsięwzięcia
Rewitalizacja Centrum Sułoszowej

Zdiagnozowany problem
Podobszar Sułoszowa Centrum
 Niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu
publicznym
 Koncentrujące się różne negatywne zjawiska społeczne,
często nakładające się na siebie (uzależniania,
bezrobocie, przemoc w rodzinie)
 Niewielka liczba organizacji pozarządowych,
działających w sferze włączenia społecznego
 Niewystarczająca oferta czasu wolnego oraz brak miejsc
integracji społecznej, szczególnie dla młodzieży w wieku
szkolnym
 Niewystarczający poziom wyposażenia w infrastrukturę
rekreacyjną i aktywne formy wypoczynku
 Braki w infrastrukturze turystycznej i około turystycznej
 Brak mieszkań chronionych oraz placówek wsparcia
dziennego
 Starzejące się społeczeństwo
 Brak ładu przestrzennego
 Nieuporządkowany stan zieleni urządzonej
 Niski wskaźnik przedsiębiorczości
 Brak społecznych funkcji centrum gminy,
niewykorzystany potencjał przestrzeni do integracji
mieszkańców – mała ilość imprez
 Niewystarczająca w stosunku do potencjału, liczba

podmiotów wnoszących nową jakość w życie
kulturalne i towarzyskie strefy centralnej gminy
Poprawa estetyki budynków SRH
„Promyk”

Rewitalizacja sołectwa Sułoszowa II

 Zaniedbana przestrzeń publiczna
 Niska jakość zieleni urządzonej
 Brak ładu przestrzennego
 Nieuporządkowany stan zieleni urządzonej
 Niski wskaźnik przedsiębiorczości
 Zanieczyszczenie powietrza
 Niska jakość obiektów usługowych
Podobszar Sułoszowa II
 Niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu
publicznym
 Koncentrujące się różne negatywne zjawiska społeczne,
często nakładające się na siebie (uzależniania,
bezrobocie, przemoc w rodzinie)
 Niewielka liczba organizacji pozarządowych,
działających w sferze włączenia społecznego
 Niewystarczająca oferta czasu wolnego oraz brak miejsc
integracji społecznej, szczególnie dla młodzieży w wieku
szkolnym
 Niewystarczający poziom wyposażenia w infrastrukturę
rekreacyjną i aktywne formy wypoczynku
 Starzejące się społeczeństwo
 Brak ładu przestrzennego
 Nieuporządkowany stan zieleni urządzonej
 Niski wskaźnik przedsiębiorczości
 Brak społecznych funkcji centrum sołectwa,
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Nazwa przedsięwzięcia

Zdiagnozowany problem
niewykorzystany potencjał przestrzeni do integracji
mieszkańców – niezagospodarowany teren przy OSP; zły
stan świetlicy w remizie
Zaniedbana przestrzeń publiczna
Nieuporządkowany stan zieleni urządzonej
Brak ładu przestrzennego
Nieuporządkowany stan zieleni urządzonej
Niski wskaźnik przedsiębiorczości
Zanieczyszczenie powietrza



Poprawa estetyki budynków SRH

„Promyk”



 Niska jakość obiektów usługowych
Podobszar Wielmoża Szkoła
Rewitalizacja centrum Wielmoży
 Najniższy w skali gminy poziom uczestnictwa
mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym
 Najwyższy wskaźnik liczby rodzin korzystających z
pomocy społecznej na 100 mieszkańców wsi oraz
nasilenie problemów wychowawczych uczniów szkoły
podstawowej, świadczący o szczególnej kumulacji
negatywnych zjawisk społecznych
 Niewielka liczba organizacji pozarządowych,
działających w sferze włączenia społecznego
 Niewystarczająca oferta czasu wolnego oraz brak miejsc
integracji społecznej, szczególnie dla młodzieży w wieku
szkolnym
 Niewystarczający poziom wyposażenia w infrastrukturę
rekreacyjną i aktywne formy wypoczynku
 Brak ładu przestrzennego
 Nieuporządkowany stan zieleni urządzonej
 Zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci w postaci złego
stanu kompleksu szkolno-sportowego oraz niskiej jakości
urządzeń placu zabaw
Poprawa estetyki budynków SRH
 Brak ładu przestrzennego
„Promyk”
 Nieuporządkowany stan zieleni urządzonej
 Zanieczyszczenie powietrza
Podobszar Kolonia Długa
Poprawa estetyki budynków SRH
 Brak ładu przestrzennego
„Promyk”
 Nieuporządkowany stan zieleni urządzonej
 Niski wskaźnik przedsiębiorczości
 Zanieczyszczenie powietrza
 Niska jakość bezpośredniego otoczenia budynków

mieszkalnych

Poprawa estetyki budynków SRH
„Promyk”

 Zaniedbana przestrzeń publiczna
 Brak zieleni urządzonej
 Zły stan infrastruktury drogowej i parkingu
Podobszar Margiel
 Brak ładu przestrzennego
 Nieuporządkowany stan zieleni urządzonej
 Niski wskaźnik przedsiębiorczości
 Zanieczyszczenie powietrza
 Niska jakość obiektów usługowych
 Zaniedbana przestrzeń publiczna
 Brak zieleni urządzonej

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 18. Zintegrowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych z celami i kierunkami działań
Nazwa przedsięwzięcia
Rewitalizacja Centrum
Sułoszowej

Cel strategiczny
Podobszar Sułoszowa Centrum
Cel strategiczny 1. Wzmocnienie potencjału gminy poprzez
przygotowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej,
dostosowanej do potrzeb społeczno-gospodarczych
Cel strategiczny 2. Umocnienie więzi społecznych i
świadomości mieszkańców
Cel strategiczny 3. Poprawa warunków bytowych mieszkańców
obszarów rewitalizacji i jakości środowiska naturalnego

Poprawa estetyki budynków SRH Cel strategiczny 1. Wzmocnienie potencjału gminy poprzez
„Promyk”
przygotowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej,
dostosowanej do potrzeb społeczno-gospodarczych
Cel strategiczny 3. Poprawa warunków bytowych mieszkańców
obszarów rewitalizacji i jakości środowiska naturalnego
Podobszar Sułoszowa II
Rewitalizacja sołectwa Sułoszowa Cel strategiczny 1. Wzmocnienie potencjału gminy poprzez
II
przygotowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej,
dostosowanej do potrzeb społeczno-gospodarczych
Cel strategiczny 2. Umocnienie więzi społecznych i
świadomości mieszkańców
Poprawa estetyki budynków SRH Cel strategiczny 1. Wzmocnienie potencjału gminy poprzez
„Promyk”
przygotowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej,
dostosowanej do potrzeb społeczno-gospodarczych
Cel strategiczny 3. Poprawa warunków bytowych mieszkańców
obszarów rewitalizacji i jakości środowiska naturalnego
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Kierunki działań
Poprawa dostępu do zasobów mieszkaniowych
Reintegracja i aktywizacja grup wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wsparcie inicjatyw oddolnych i wzmocnienie
organizacji III sektora
Rozwój oferty dla dzieci i młodzieży
Wzmocnienie funkcji społecznych wybranych
przestrzeni publicznych
Tworzenie warunków dla rozwoju działalności
gospodarczej, w szczególności handlu i usług
okołoturystycznych
Modernizacja budynków
Poprawa jakości środowiska naturalnego
Tworzenie warunków dla rozwoju działalności
gospodarczej, w szczególności handlu i usług
okołoturystycznych
Reintegracja i aktywizacja grup wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wsparcie inicjatyw oddolnych i wzmocnienie
organizacji III sektora
Rozwój oferty dla dzieci i młodzieży
Modernizacja budynków
Poprawa jakości środowiska naturalnego
Tworzenie warunków dla rozwoju działalności
gospodarczej, w szczególności handlu i usług
okołoturystycznych
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Nazwa przedsięwzięcia

Cel strategiczny
Podobszar Wielmoża Szkoła
Rewitalizacja centrum Wielmoży
Cel strategiczny 1. Wzmocnienie potencjału gminy poprzez
przygotowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej,
dostosowanej do potrzeb społeczno-gospodarczych
Cel strategiczny 2. Umocnienie więzi społecznych i
świadomości mieszkańców
Cel strategiczny 3. Poprawa warunków bytowych mieszkańców
obszarów rewitalizacji i jakości środowiska naturalnego
Poprawa estetyki budynków SRH Cel strategiczny 1. Wzmocnienie potencjału gminy poprzez
„Promyk”
przygotowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej,
dostosowanej do potrzeb społeczno-gospodarczych
Cel strategiczny 3. Poprawa warunków bytowych mieszkańców
obszarów rewitalizacji i jakości środowiska naturalnego
Podobszar Kolonia Długa
Poprawa estetyki budynków SRH Cel strategiczny 1. Wzmocnienie potencjału gminy poprzez
„Promyk”
przygotowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej,
dostosowanej do potrzeb społeczno-gospodarczych
Cel strategiczny 3. Poprawa warunków bytowych mieszkańców
obszarów rewitalizacji i jakości środowiska naturalnego
Podobszar Margiel
Poprawa estetyki budynków SRH Cel strategiczny 1. Wzmocnienie potencjału gminy poprzez
„Promyk”
przygotowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej,
dostosowanej do potrzeb społeczno-gospodarczych
Cel strategiczny 3. Poprawa warunków bytowych mieszkańców
obszarów rewitalizacji i jakości środowiska naturalnego
Źródło: Opracowanie własne
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Kierunki działań
Reintegracja i aktywizacja grup wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wsparcie inicjatyw oddolnych i wzmocnienie
organizacji III sektora
Rozwój oferty dla dzieci i młodzieży
Wzmocnienie funkcji centro twórczych wybranych
przestrzeni publicznych
Modernizacja budynków
Poprawa jakości środowiska naturalnego
Tworzenie warunków dla rozwoju działalności
gospodarczej, w szczególności handlu i usług
okołoturystycznych
Modernizacja budynków
Poprawa jakości środowiska naturalnego
Tworzenie warunków dla rozwoju działalności
gospodarczej, w szczególności handlu i usług
okołoturystycznych
Modernizacja budynków
Poprawa jakości środowiska naturalnego
Tworzenie warunków dla rozwoju działalności
gospodarczej, w szczególności handlu i usług
okołoturystycznych
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9.3. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna
Za realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułoszowa odpowiada
Koordynator Rewitalizacji. Jest to komórka funkcjonująca w ramach obecnych struktur
Urzędu Gminy, powołana przez Wójta. Umiejscowienie Koordynatora Rewitalizacji
w ramach obecnych struktur zapewni skuteczne zarządzenie programem oraz pozwoli na
kontynuację i uzupełnienie działań podejmowanych w ramach realizacji polityk publicznych.
Określenie odpowiednich instrumentów zarządzania i wdrażania opisane zostało w kolejnych
rozdziałach. Koordynator Rewitalizacji będzie pełnił rolę wykonawczą i zarządczą programu,
jednak w celu zapewnienia jak największej efektywności działań realizacja zadań zlecana
będzie odpowiednim jednostkom i podmiotom, które posiadają ku temu jak najlepsze
kompetencje, np. zadania społeczne będą realizowana przy współpracy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Niezbędne będzie także podjęcie ścisłej współpracy z Komitetem
Rewitalizacji - forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy Sułoszowa.
Zapewni to skuteczne zarządzenie Programem oraz pozwoli na kontynuację i uzupełnienie
działań podejmowanych w ramach realizacji polityk publicznych.

9.4. Komplementarność międzyokresowa
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sułoszowa zwraca także uwagę na zachowanie
ciągłości

programowej.

Przedsięwzięcia

podejmowane

w

poprzednich

okresach

programowych mają swoją ciągłość i kontynuację w obecnym dokumencie. Między innymi
zakłada się ożywienie społeczne przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej w Wielmoży, przy
której w roku 2012 powstało wielofunkcyjne boisko sportowe o powierzchni 1320 m2 wraz
z pełnym wyposażeniem. Zadanie realizowane było w ramach Programu PROW 2007-2013 –
działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Wnioski wyciągnięte z realizacji poprzednich działań
rewitalizacyjnych pozwolą na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie środków
i możliwości w obecnej perspektywie finansowej.

9.5. Komplementarność źródeł finansowania
Projekty, które zostały zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy
Sułoszowa mają zapewnione finansowanie z różnych źródeł, które wzajemnie się uzupełniają
i łączą, w tym EFRR, EFS, FS, środki publiczne. Ponadto projekty zapisane w dokumencie
dają także możliwość włączenia środków prywatnych w finansowanie procesów rewitalizacji.
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10. Harmonogram
Działania rewitalizacyjne, uwzględnione w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy
Sułoszowa, obejmują zarówno zadania o charakterze głównym, jak i zadania uzupełniające,
których realizacja uzależniona została przede wszystkim od możliwości finansowych gminy.
Harmonogram

rzeczowo-finansowy

podstawowych

projektów

rewitalizacyjnych

zaprezentowany został w tabeli 19.
Tabela 19. Harmonogram rzeczowo – finansowy podstawowych projektów rewitalizacyjnych
Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Wartość
szacunkowa
[PLN]
2 000 000,00

1.

Rewitalizacja Centrum Sułoszowej

2.

Rewitalizacja sołectwa Sułoszowa II

3.

4.

Termin realizacji

2017-2022

600 000,00

2017-2022

Rewitalizacja centrum Wielmoży

5 300 000,00

2017-2022

Poprawa estetyki budynków SRH
„Promyk”

800 000,00

2017-2022

SUMA

8 700 000,00
Źródło: Opracowanie własne
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Potencjalne źródła
finansowania
Budżet gminy,
RPO WM,
PROW,
POIiŚ,
Program ASOS,
Program Rozwój
infrastruktury
kultury,
Program FIO,
WFOŚGW
Budżet gminy,
RPO WM,
PROW,
POIiŚ, Program
FIO,
WFOŚGW
Budżet gminy,
RPO WM,
PROW,
POIiŚ,
Program FIO,
WFOŚGW
Środki własne,
RPO WM,
FTiR,
WFOŚGW

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sułoszowa na lata 2016-2022

11. Finansowanie programu
W celu zapewnienia komplementarności źródeł finansowania Gminnego Programu
Rewitalizacji postanowiono o dywersyfikacji jego finansowania, m.in. poprzez łączenie
publicznych środków z prywatnymi. Endogeniczne stymulowanie zdolności inwestycyjnych
ma bowiem kluczowe znaczenie dla dynamiki pożądanych zmian.
Szacunkowe ramy finansowe poszczególnych przedsięwzięć zostały zestawione w tab. 19
w rozdz. 10. Koszt wszystkich planowanych przedsięwzięć podstawowych ustalony został na

poziomie 8 700 000,00 zł. Poniżej opisano możliwe źródła finansowania przedsięwzięć
rewitalizacyjnych wskazanych w dokumencie.

Głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych w województwie
małopolskim w latach 2014 – 2020 (z perspektywą do roku 2023) są środki w ramach
funduszy europejskich wydatkowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Ponadto, w celu zapewniania
komplementarności finansowej projektów należy mieć na uwadze możliwości finansowania
z innych dostępnych źródeł, w tym z krajowych funduszy europejskich (np. PROW,
POIiŚ, PO WER), ze środków celowych będących w dyspozycji Ministerstw (np.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), innych środków regionalnych i lokalnych,
w tym z budżetów JST czy środków prywatnych podmiotów.

11.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata
2014–2020
Głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Sułoszowa będzie Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W ramach tego Programu przedsięwzięcia
rewitalizacyjne wpierane będą w Osi Priorytetowej 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich. Głównym celem tego działania jest ograniczenie
problemów społecznych na terenach zdegradowanych, a finansowane będą projekty
ukierunkowane na ograniczenie istotnych problemów społecznych zidentyfikowanych
w Gminnym Programie Rewitalizacji. Możliwymi typami przedsięwzięć będą:
przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych
z przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące: placówki oferujące wsparcie dzienne
dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania
przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe), obiekty rekreacyjne (np.
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ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska), obiekty, w których świadczone są usługi służące
aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców, obiekty wielofunkcyjne, w których
łączone są różne funkcje społeczne;
budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury
kultury;
działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np.
zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze);
zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni
publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki);
modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę
zewnętrzną;
modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi
w fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy).
W ramach wskazanych powyżej typów projektów (wyłącznie jako element projektu) możliwa
jest:
budowa, przebudowa,

rozbudowa i

modernizacja podstawowej

infrastruktury

komunalnej (np. sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,
ciepłowniczych, elektrycznych, telekomunikacyjnych) na obszarze objętym projektem,
w celu zapewnienia dostępu rewitalizowanym obiektom i terenom do podstawowych
usług komunalnych,
budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej poprawiającej
dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów.
Warunkiem ubiegania się o wsparcie w ramach działania jest wykazanie wpływu
projektu na likwidację lub niwelację zdiagnozowanych problemów społecznych.
Wnioskodawcami projektów realizowanych w ramach Działania 11.2 mogą być:
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 i wspólnoty mieszkaniowe,
Towarzystwa Budownictwa Społecznego, parki narodowe i krajobrazowe, PGL Lasy
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Państwowe i jego jednostki organizacyjne, inne jednostki sektora finansów publicznych
posiadające osobowość prawną, szkoły wyższe, przedsiębiorcy, administracja rządowa.
Poza Działaniem 11.2. w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa
Małopolskiego na lata 2014–2020 przewidziano również preferencje dla projektów
rewitalizacyjnych także w ramach innych działań. Działaniami tymi są:
Oś 8. Rynek pracy: 8.2 Aktywizacja zawodowa, 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia
zawodowego z prywatnym
Oś 9. Region spójny społecznie: 9.1 Aktywna integracja, 9.2 Usługi społeczne
i zdrowotne
Oś 10. Wiedza i kompetencje: 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego.

11.2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Program PROW 2014 – 2020 obejmuje następujące działania i poddziałania, które
mogą zostać wykorzystane do finansowania projektów rewitalizacyjnych:
Działanie 1 Transfer wiedzy i działalność informacyjna:
Poddziałanie 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego
i nabywania umiejętności;
Działanie 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich:
Poddzialanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii;
Poddziałanie 7.6 Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową
i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu
wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące
powiązanych aspektów społeczno – gospodarczych oraz środków w zakresie
świadomości środowiskowej;
Poddziałanie 7.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury
i powiązanej infrastruktury.

11.3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020
Projekty rewitalizacyjne zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy
Sułoszowa mogą być finansowane również w ramach środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, który zakłada, iż może być narzędziem
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wdrażania działań rewitalizacyjnych. W ramach programu nie przewidziano odrębnych
działań dedykowanych projektom rewitalizacyjnym, jednak przyjęto rozwiązania promujące
projekty związane z rewitalizacją poprzez wprowadzenie dedykowanych kryteriów wyboru.
Preferencje dla projektów rewitalizacyjnych przewidziane zostały w następujących
priorytetach inwestycyjnych:
4iii Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią
i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym
w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym;
4v Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie
łagodzące na zmiany klimatu;
6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego;
6e (iv) Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości
środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów
poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza oraz propagowania działań służących zmniejszaniu hałasu;
9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju
krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu
zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług
społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na
usługi na poziomie społeczności lokalnych.

11.4. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 10
Zadania do realizacji związane z zaspokojeniem potrzeb osób starszych, przewidziane
w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Sułoszowa mogą być natomiast dofinansowane
przez Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020.
Program ASOS za cel przyjął poprawę jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego
starzenia się poprzez aktywność społeczną. U podstaw programu leży natomiast
zróżnicowanie populacji osób starszych i ich potrzeb. Promowane są zatem działania mające
na celu podtrzymanie aktywności osób starszych i zapewnienie ich udziału w życiu

10

Portal informacyjny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl)
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społecznym oraz działania ukierunkowane na osoby o ograniczonej samodzielności.
W programie wyznaczone zostały 4 Priorytety:
Priorytet 1. Edukacja osób starszych. Celem Priorytetu jest zwiększenie różnorodności
oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych. W ramach priorytetu
wspierane są działania obejmujące np. tworzenie ofert zajęć edukacyjnych i warsztatów
o aktywnym starzeniu się, kształcenie opiekunów.
Priorytet 2. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową.
Celem

priorytetu

jest

tworzenie

odpowiednich

warunków

dla

integracji

wewnątrzpokoleniowej, a także międzypokoleniowej osób starszych w oparciu
o istniejącą infrastrukturę społeczną. W ramach priorytetu wspierane są projekty
dotyczące m.in.: aktywności społeczna oraz fizycznej i turystyczno-rekreacyjnej osób
starszych, działania angażujące różne pokolenia, przeciwdziałania e-wykluczeniu.
Priorytet 3. Partycypacja społeczna osób starszych. Celem priorytetu jest rozwój
zróżnicowanych form aktywności społecznej osób starszych, w tym zwłaszcza ich
partycypacji w życiu społecznym, procesach decyzyjnych i kształtowaniu polityk
publicznych). W ramach tego priorytetu wspierane są projekty dotyczące m.in.: form
aktywności osób starszych wobec społeczności lokalnych, aktywności wspierających
uczestnictwo i integrację w życiu społecznym i publicznym, pomocy obywatelskiej.
Priorytet 4. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne). Celem priorytetu
jest zwiększenie stopnia dostępności oraz podniesienie jakości usług społecznych dla
osób starszych, a także wspieranie różnych działań na rzecz samoorganizacji
i samopomocy. W ramach tego priorytetu wspierane są projekty obejmujące m.in.:
szkolenia dla wolontariuszy i opiekunów (z zakresu pomocy osobom starszym),
wspieranie różnych form samopomocy, poprawę dostępności osób starszych do
różnorodnych usług (m.in. opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, doradczych,
sportowych i turystycznych).
Podmiotami, które mogą składać wnioski na realizację projektów są: organizacje
pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną
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odpowiedzialnością

oraz

kluby

sportowe,

stowarzyszenia

i

jednostki

samorządu

terytorialnego.

11.5. Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekty przewidziane do realizacji w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy
Sułoszowa mogą zostać dofinansowane w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Źródłem finansowania zadań zaproponowanych w niniejszym dokumencie
mogą być w szczególności program Rozwój infrastruktury kultury. Zasadniczym celem
programu

jest

wsparcie

infrastruktury

oraz

poprawa

funkcjonowania

podmiotów

prowadzących działalność kulturalną, domów kultury, jak również szkół i uczelni
artystycznych. Projekty zaproponowane z ramach Gminnego Programu Rewitalizacji mogą
ubiegać się o dofinansowanie w ramach priorytetów:
Priorytet 1. Infrastruktura kultury (głównym celem priorytetu jest stworzenie
optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez rozbudowę
oraz modernizację infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów
prowadzących działalność w tym obszarze).
W ramach Priorytetu 1. możliwe jest dofinansowanie projektów dotyczących m.in.
budowy, przebudowy i remontu infrastruktury oraz zakup wyposażenia na potrzeby
działalności kulturalnej. O dofinansowanie mogą się ubiegać m.in. samorządowe
instytucje kultury (z wyjątkiem domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury
i sztuki, a także bibliotek w skład których wchodzą powyższe instytucje), jednostki
samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, jak również kościoły i związki
wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
Priorytet 3. Infrastruktura domów kultury (Zasadniczym celem priorytetu jest
zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz
centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez
modernizację i rozbudowę ich infrastruktury. Zadania możliwe do realizacji w ramach
tego priorytetu to: prace budowlane, opracowywanie dokumentacji technicznej czy
zakup wyposażenia niezbędnego dla realizacji celów statutowych. O wsparcie
finansowe w ramach priorytetu mogą się ubiegać: domy i ośrodki kultury oraz centra
kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury, biblioteki
posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy
i ośrodki kultury bądź centra kultury i sztuki, a także jednostki samorządu
terytorialnego (wyłącznie jako organy prowadzące dla wyżej wskazanych podmiotów).
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11.6. Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020
Działania społeczne, które ukierunkowane są na rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
włączanie mieszkańców we współdecydowanie i zaangażowanie ich w sprawy lokalne, które
przewidziane są do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułoszowa
mogą być wspierane finansowo poprzez Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014–2020. Program FIO jest programem rządowym, wspieranym ze środków budżetu
państwa i adresowany jest do podmiotów sektora pozarządowego (tzw. III sektora). Celem
głównym programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych
w życie publiczne. W ramach Programu realizowane są cztery główne priorytety:
Priorytet 1. Małe inicjatywy. Celem Priorytetu jest zwiększenie możliwości obywateli
w realizacji inicjatyw oddolnych. Priorytet wspiera m.in. inicjatywy nieformalne,
samopomocowe czy wsparcie młodych organizacji pozarządowych.
Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo. Celem priorytetu jest zwiększenie liczby
obywateli angażujących się w inicjatywy lokalne oraz działania realizowane przez
organizacje pozarządowe. W ramach tego priorytetu wspierane są działania skierowane
m.in. na: aktywizację obywateli w sprawach wspólnotowych, rozwijanie wolontariatu,
aktywizację współpracy wspólnot lokalnych i organizacji publicznych, wspieranie
aktywnych form integracji społecznej, a także rozwój przedsiębiorczości społecznej.
Priorytet 3. Aktywni obywatele. Celem priorytetu jest wzrost poziomu partycypacji
obywateli w sprawach publicznych. W ramach priorytetu wspierane są przedsięwzięcia
dotyczące m.in. zwiększania wpływu obywateli na polityki publiczne, rozwijanie
edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych, a także wspierania tworzenia
partnerstw i innych form współpracy służących aktywizacji obywateli i przekazywaniu
im realizacji zadań publicznych.
Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe. Celem priorytetu jest wzmocnienie
potencjału sektora pozarządowego, w szczególności wzmocnienie potencjału
organizacji federacyjnych. W ramach tego Priorytetu dofinansowane są działania
dotyczące wspierania działań o charakterze systemowym oraz wspomaganie
zwiększania kompetencji organizacji społecznych.

11.7. Fundusz Termomodernizacji i Remontów
Przedsięwzięcia

dotyczące

działań

termomodernizacyjnych

i

remontowych,

przewidziane do realizacji w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Sułoszowa, mogą
zostać wsparte w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Celem Programu jest
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pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne
i remontowe, jak również wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych,
w których istniały lokale kwaterunkowe. Fundusz obsługiwany jest przez Bank Gospodarstwa
Krajowego. Wsparcie w ramach programu udzielane jest w formie tzw. premii
(termomodernizacyjnej, remontowej i kompensacyjnej).
Z

premii

może

termomodernizacyjnej

przedsięwzięcia

termomodernizacyjne.

skorzystać

Premia

stanowi

inwestor
spłatę

realizujący

części

kredytu

zaciągniętego przez Inwestora (przysługuje jedynie inwestorom korzystającym
z kredytu. O dofinansowanie przedsięwzięć w ramach premii termomodernizacyjnej
mogą się ubiegać właściciele bądź też zarządcy: budynków mieszkalnych, budynków
zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej stanowiących własność
jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań
publicznych, lokalnych sieci ciepłowniczych, a także lokalnych źródeł ciepła.
Premia remontowa przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia
remontowego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez tego inwestora.
O dofinansowanie projektu w ramach premii remontowej mogą się ubiegać wyłącznie
właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych (tj. osoby fizyczne, wspólnoty
mieszkaniowe

z

większościowym

udziałem

osób

fizycznych,

spółdzielnie

mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego), których użytkowanie
rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku.
Premia kompensacyjna przysługuje osobom fizycznym, realizującym projekty
remontowe lub remont budynku mieszkalnego. O dofinansowanie projektu w ramach
premii kompensacyjnej mogą się ubiegać wyłącznie osoby fizyczne, będące
właścicielami

budynków

mieszkalnych

oraz

właścicielami

części

budynków

mieszkalnych, w których w okresie pomiędzy 12 listopada 1994 roku a 25 kwietnia
2005 roku znajdowały się lokale kwaterunkowe (co najmniej jeden lokal).

11.8. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Działania

dotyczące

ochrony

środowiska

przyrodniczego

oraz

zapewnienia

bezpieczeństwa ekologicznego, przewidziane do realizacji w ramach niniejszego dokumentu,
mogą zostać dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. W kontekście zadań zaproponowanych w niniejszym dokumencie
szczególnie istotnymi źródłami finansowania wydaje się być program Edukacja ekologiczna.
Głównym celem programu Edukacja ekologiczna jest „podnoszenie poziomu świadomości
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ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad
zrównoważonego rozwoju”. W ramach tego programu wspierane są przedsięwzięcia
edukacyjne dotyczące m.in.: kształtowania postaw społeczeństwa z wykorzystaniem
tradycyjnych mediów i Internetu, aktywizacji społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju,
wsparcia systemu edukacji w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
a także budowy, rozbudowy, remontu i wyposażenia obiektów infrastruktury służących
edukacji ekologicznej.

11.9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest
publiczną

instytucją

finansową,

realizującą

politykę

ekologiczną

województwa

małopolskiego. W ramach funduszu wspierane są działania proekologiczne podejmowane
przez administrację publiczną, przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe.
Fundusz udziela dofinansowania na:
zadania inwestycyjne: z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód,
gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza (w tym
odnawialne źródła energii) i termomodernizacji, ochrony przed hałasem;
zadania nieinwestycyjne, m.in. edukację ekologiczną, przedsięwzięcia z zakresu
ochrony przyrody (np. ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, sporządzenie planów
ochrony dla obszarów objętych ochroną, nasadzenia drzew i krzewów, zabiegi
pielęgnacyjne pomników przyrody), państwowy monitoring środowiska, wojewódzkie
programy i plany związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
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12. Mechanizmy włączenia interesantów w proces rewitalizacji
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sułoszowa został przygotowany w procesie
szerokiej partycypacji społecznej. Każdemu etapowi prac związanych z dokumentem
towarzyszyła zasada partnerstwa różnych środowisk i partnerów, w tym podczas wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zbierania propozycji rozwiązań,
projektów, pomysłów na zadania.
W ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Sułoszowa
wykorzystano następujące mechanizmy partycypacji społecznej:

I. Etap diagnostyczny (wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji).
W ramach tego etapu wykorzystano następujące metody:
a) Ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach – informujące
o przystąpieniu do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji, jak również
zachęcające mieszkańców do udziału w tworzeniu dokumentu, w tym do wypełnienia
ankiety.
b) Spotkanie inicjujące rewitalizację z liderami społecznymi (Radni Rady Gminy, Sołtysi,
Dyrektorzy Szkół), które odbyło się w dniu 14 marzec 2016 r. Na spotkaniu wyjaśniono
definicje związane z rewitalizacją. Zebrano wstępny wywiad o potrzebach gminy.
c) Badania społeczne ilościowe z mieszkańcami Gminy Sułoszowa (próba n=236).
Ankiety pozwoliły na poznanie potrzeb mieszkańców z zakresu rewitalizacji społecznej,
przestrzennej, środowiskowej, technicznej jak i gospodarczej gminy.
d) Badania społeczne jakościowe – wywiady pogłębione z lokalnymi ekspertami / osobami
odpowiedzialnymi za rozwój gminy w aspektach społecznym, gospodarczym, oraz
przestrzennym.
e) Wywiad z przedstawicielami środowiska społeczno-gospodarczego.
Ponadto po zakończeniu prac związanych z I etapem diagnostycznym, zgodnie z ustawą
o rewitalizacji, projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji (wraz z diagnozą społeczno–gospodarczo–przestrzenną oraz mapą o treści mapy
zasadniczej w skali 1:5000, z zaznaczonym obszarem zdegradowanym i obszarem
rewitalizacji wynikającymi z przeprowadzonego etapu I prac) została poddana konsultacjom
społecznym w dniach 27 kwietnia 2016 – 20 maja 2016 roku w następujących formach:
a) Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej. Na tydzień (20 kwietnia 2016
roku) przed rozpoczęciem konsultacji właściwych, na stronie Urzędu Gminy oraz
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w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiło się ogłoszenie o planowanych
konsultacjach społecznych.
b) Zbieranie uwag ustnych w siedzibie Urzędu Gminy.
c) Spotkanie konsultacyjne w formie warsztatu z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej
oraz ortofotomapy, w których uczestniczyli przedstawiciele władz Gminy, pracownicy
Urzędu Gminy, mieszkańcy, przedstawiciele środowiska biznesu oraz organizacji
społecznych, na którym m.in. przedstawiono metodologię wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zaprezentowano propozycję granic obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na ortofotomapie oraz na mapie zasadniczej,
dyskutowano o możliwych do zrealizowania przedsięwzięciach rewitalizacyjnych.
Spotkanie warsztatowe odbyło się 12 maja 2016 roku.
Konsultacje

społeczne

projektu

uchwały

w

sprawie

wyznaczenia

obszaru

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji pozwoliły na zweryfikowanie na ile rekomendacje
zgłaszane we wcześniejszych etapach przez stronę społeczną oraz przedstawicieli
samorządów odpowiadają na potrzeby mieszkańców.
Uwagi, które wpłynęły w trakcie konsultacji społecznych zostały rozpatrzone
i uwzględnione. Informacja podsumowująca przebieg konsultacji została zamieszczona na
stronie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w formie „Raportu
z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji” w dniu 3 czerwca 2016 r. W „Raporcie…” zamieszczono sposób
rozpatrzenia uwag.
II. Etap strategiczny – opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.
Do opracowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji wykorzystano dane, uwagi
oraz wnioski zebrane w poprzednim etapie. Zadania planowane do realizacji, problemy i ich
przyczyny oraz granice obszaru zdegradowanego oraz rewitalizacji były nierozłącznymi
tematami

rozmów

prowadzonych

w

ramach

etapu

diagnostycznego.

Dodatkowo

przeprowadzono:
a) Wywiad pogłębiony z liderami społecznymi w celu określenia wstępnej listy zadań do
realizacji.
b) Spacer badawczy – badanie jakościowe, polegające na przeprowadzeniu wizji lokalnej
w obszarze rewitalizacji. Metoda ta miała na celu precyzyjne zdiagnozowanie
występujących w obszarze rewitalizacji problemów w sferze przestrzennofunkcjonalnej i technicznej.
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Następnie zgodnie z ustawą o rewitalizacji projekt Gminnego Programu Rewitalizacji
został poddany konsultacjom społecznym w dniach 10.08.2016 – 30.09.2016 roku
w następujących formach:
a) Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej. Na tydzień przed
rozpoczęciem

konsultacji

właściwych

na

stronie

Urzędu

Gminy

oraz

w Biuletynie Informacji Publicznej, pojawiło się ogłoszenie o planowanych
konsultacjach społecznych.
b) Zbieranie uwag ustnych w siedzibie Urzędu Gminy.
c) Zamknięte spotkanie konsultacyjne z udziałem przedstawicieli władz Gminy, Radnych
Rady Gminy i Sołtysów. Spotkanie odbyło się w dniu 13.09.2016 roku.
d) Otwarte

spotkanie

konsultacyjne

z

udziałem

przedstawicieli

władz

Gminy,

pracowników Urzędu Gminy, mieszkańców, przedstawicieli środowiska biznesu oraz
organizacji społecznych. Spotkanie odbyło się w dniu 20.09.2016 roku.
O spotkaniu, które odbyło się 20 września oraz o sposobie wyrażenia opinii o projekcie
dokumentu mieszkańcy zostali poinformowani poprzez plakaty i ulotki. Liderzy społeczni
oraz przedstawiciele środowiska gospodarczego oraz organizacji pozarządowych zostali
zaproszeni do udziału w konsultacjach poprzez indywidualne zaproszenia.
Podobnie jak w przypadku I etapu, uwagi, które wpłynęły w trakcie konsultacji
społecznych zostały rozpatrzone i uwzględnione. Informacja podsumowująca przebieg
konsultacji została zamieszczona na stronie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej w formie „Raportu z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Sułoszowa” w dniu 11.10.2016 r. W „Raporcie…” zamieszczono sposób
rozpatrzenia uwag.
Przez cały okres tworzenia Programu (na etapie diagnostycznym oraz strategicznym) na
stronie internetowej Urzędu Gminy działała zakładka „Rewitalizacja” zawierająca
najważniejsze informacje dotyczące postępu prac oraz możliwości włączenia się w trwające
prace.
Tym samym Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sułoszowa został opracowany
przez samorząd lokalny przy wsparciu eksperckim oraz w ścisłej współpracy z parterami –
mieszkańcami Gminy, przedstawicielami środowiska gospodarczego oraz organizacji
społecznych działających na terenie Sułoszowej.
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13. System wdrażania i monitoringu Programu
Za wdrażanie i monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułoszowa
odpowiadać będzie przede wszystkim Wójt Gminy we współpracy z Koordynatorem
Rewitalizacji oraz Komitetem Rewitalizacji.
Przedstawiony

system

zarządzania

zapewni

pełne

wykorzystanie

Programu

Rewitalizacji, gwarantując realizację zadań zapisanych w Programie oraz przyszłych zadań,
wynikających z zaistniałych potrzeb.
System wdrażania i monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji opiera się na
trzech filarach, przedstawionych na rysunku 41.

System oceny
i ewaluacji GPR

Upublicznienie
GPR

Zarządzanie GPR

Rysunek 41. System wdrażania i monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji
Źródło: Opracowanie własne

13.1. Opis struktury zarządzania Gminnego Programu Rewitalizacji
Realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułoszowa powierza się Wójtowi
Gminy poprzez Koordynatora Rewitalizacji oraz Urząd Gminy i Komitet Rewitalizacji
(rys. 42). Wójt Gminy spośród etatowych pracowników Urzędu powołuje Koordynatora
Rewitalizacji. Celem sprawnego zarządzania większymi zadaniami inwestycyjnymi,
Koordynator Rewitalizacji może powołać Zespoły Zadaniowe. W skład Zespołów wchodzą
przedstawiciele

poszczególnych

komórek

odpowiedzialnych

za

cząstkowe

funkcje

zarządzania projektem.
Ideą powołania Zespołów jest właściwe przygotowanie projektu od strony technicznej
i sprawne zarządzanie jego realizacją począwszy od przygotowania specyfikacji istotnych
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warunków zamówienia, poprzez przeprowadzenie postępowania przetargowego, realizację,
kontrolę i nadzór nad robotami, zarządzanie przepływem dotacji, sprawozdawczość
i monitoring oraz ostateczne rozliczenie otrzymanej pomocy.
Koordynator Rewitalizacji pełni swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Komitetem
Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji powoływany jest w drodze zarządzenia przez Wójta
Gminy na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy.

Wójt Gminy

Koordynator
Rewitalizacji

Komitet
Rewitalizacji

Zespół zadaniowy 1

Zespół zadaniowy 2
Rysunek 42. Struktura zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji
Źródło: Opracowanie własne

Zarządzanie Gminnym Programem Rewitalizacji będzie odbywać się zatem w ramach
istniejących struktur Urzędu Gminy, przez co nie przewiduje się dodatkowych kosztów
związanych z zarządzaniem Programem.
Wszystkie projekty będą realizowane zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy
Wieloletnią Prognozą Finansową oraz budżetami rocznymi. Spójność niniejszego Programu
z WPF zapewnić ma efektywną realizację zaplanowanych, zhierarchizowanych i ujętych
w ww. planach programów i projektów inwestycyjnych.
W przypadku projektów planowanych do współfinansowania z funduszy Unii
Europejskiej, właściwa jednostka (np. Referat Gospodarki Gminnej, Budownictwa, Ochrony
Środowiska i Działalności Gospodarczej) zleca i przygotowuje wymaganą dokumentację
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techniczną i przekazuje jej wyciąg wraz z pozwoleniem na budowę i innymi dokumentami
(jak np. harmonogram finansowo – rzeczowy, kosztorysy, przedmiary, itp.) Koordynatorowi
Rewitalizacji celem przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu. Koordynator
przygotowuje wniosek, który po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy zostaje złożony do
Instytucji Pośredniczącej.
Po podpisaniu umowy dofinansowania z Instytucją Pośredniczącą, w zarządzanie
projektem zostaje włączony Referat Finansowy.

Komitet Rewitalizacji
Komitet Rewitalizacji będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami
Gminy Sułoszowa w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny
rewitalizacji. Pełnić będzie również funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta. Zasady
wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji zapewniające wyłanianie
przez interesariuszy ich przedstawicieli, określi w drodze uchwały Rada Gminy w terminie
nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji.
Podjęcie przedmiotowej uchwały poprzedzone zostanie konsultacjami społecznymi. Po
przyjęciu uchwały, poszczególni członkowie Komitetu Rewitalizacji niezwłocznie zostaną
powołani przez Wójta Gminy. W skład Komitetu Rewitalizacji mogą zostać powołani m.in.:
reprezentant Wójta Gminy,
reprezentanci Rady Gminy, wyłonieni w drodze konsultacji z Radnymi,
reprezentanci Urzędu Gminy,
reprezentant

organizacji

społecznych

(lokalnych

stowarzyszeń,

OSP,

klubów

sportowych) wyłoniony w drodze konsultacji z tymi organizacjami,
reprezentant lokalnych przedsiębiorców wyłoniony w drodze konsultacji z tym
środowiskiem.
Zadania Komitetu Rewitalizacji obejmować będą m.in.:
opiniowanie propozycji zmian przedstawianych przez Wójta Radzie Gminy w zakresie
Gminnego Programu Rewitalizacji,
planowanie zmian w oparciu o elastyczność Programu oraz możliwość pojawienia się
nowych partnerów zainteresowanych nowymi projektami rewitalizacyjnymi,
opiniowanie wniosków przedkładanych przez beneficjentów/partnerów realizujących
określone projekty rewitalizacyjne,
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promowanie

działań

rewitalizacyjnych

i

rozwijanie

komunikacji

społecznej

w sektorach: publicznym, społecznym i gospodarczym, celem rozszerzania partnerstwa
i partycypacji społecznej,
współpraca z Wójtem w zakresie monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji.
Zadania poszczególnych reprezentantów określać będzie uchwała Rady Gminy określająca
zasady działania Komitetu.

13.2. Procedura prowadzenia monitoringu i ewaluacji
Podstawowym celem monitoringu jest weryfikacja skuteczności działań ujętych
w dokumencie. Stały monitoring pozwoli także na korygowanie działań a co za tym idzie
podniesienie efektywności polityk publicznych.
Monitoring

realizacji

Gminnego

Programu

Rewitalizacji

Gminy

Sułoszowa

prowadzony będzie w odniesieniu do wskaźników, mających swoje źródło w efektach
poszczególnych projektów. System monitoringu będzie składał się z takich narzędzi jak:
1. Monitoring ciągły,
2. Ewaluacja ex post.
13.2.1. Procedura stałego monitorowania
Sprawozdania z postępów w realizacji zadań uwzględnionych w Gminnym Programie
Rewitalizacji przygotowywane są raz na dwa lata i przyjmować będą formę sprawozdań.
W tym celu podejmowane są następujące działania:
I.

Koordynator Rewitalizacji pozyskuje informacje na temat zrealizowanych projektów
w danym roku kalendarzowym od Jednostek odpowiedzialnych za ich realizację. Dane
zawierają informacje takie jak m.in.: harmonogram, osiągnięte efekty (wskaźniki),
napotkane lub potencjalne trudności i problemy, niezbędne do zrealizowania zadania
zasoby, a także listę proponowanych działań do realizacji na kolejny rok. Dane
gromadzone są do 30 marca za poprzednie dwa lata.

II.

Jednostki odpowiedzialne za realizację projektów przygotowują niezbędne dane
w postaci raportów z wykonanych projektów, z których Koordynator Rewitalizacji
opracowuje całościowe Sprawozdanie, które zawiera:
wyniki działań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na realizację
działań zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji (ile i jakie wnioski
o dofinansowanie zostały złożone w okresie sprawozdawczym, na jakie działania

131

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sułoszowa na lata 2016-2022

udało się pozyskać środki, w jakiej wysokości, jakie działania nie otrzymały
wsparcia finansowego),
prezentację przebiegu realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie
z funduszy zewnętrznych,
analizę przyczyn niezrealizowania projektów zapisanych w Gminnym Programie
Rewitalizacji w czasie sprawozdawczym lub szerszym,
stan przygotowań i wdrażania projektów wpisanych do realizacji w ramach
Gminnego Programu Rewitalizacji.
Sprawozdania przekazywane są do Wójta Gminy do 30 czerwca.
III.

W ciągu 10 dni od otrzymania sprawozdania Wójt Gminy zwołuje spotkanie Komitetu
Rewitalizacji, podczas którego konsultuje ujęte w sprawozdaniu wyniki monitoringu,
rekomendacje oraz listę zadań planowanych do realizacji w kolejnym roku
budżetowym.

IV.

Na kolejnej, następującej po spotkaniu Komitetu Rewitalizacji, sesji Rady Gminy Wójt
przedstawia wyniki sprawozdania z realizacji GPR wraz z listą zadań proponowanych
do uwzględnienia w budżecie Gminy na kolejny rok.

V.

Sprawozdania będą podawane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na
stronie internetowej Urzędu Gminy.
Informacje z systemu monitorowania służą zarządzającym realizacją Gminnego

Programu Rewitalizacji do sprawowania bieżącego nadzoru nad postępami. Powinny być
także podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej
Urzędu Gminy, jako element uspołecznienia rewitalizacji.
13.2.2. Ewaluacja ex post
Ewaluacja ex post posłuży do rozliczenia wyników prac związanych z Gminnym
Programem Rewitalizacji. Za wykonanie ewaluacji odpowiedzialny będzie Koordynator
Rewitalizacji, a przyjmie ona formę raportu końcowego. Raport ten powinien zawierać
zestawienie najważniejszych wniosków ze sprawozdań prowadzonych przez cały okres
obowiązywania Gminnego Programu Rewitalizacji, a więc w latach 2016 – 2022. Dodatkowo
ewaluacja powinna obejmować badania społeczno-ekonomiczne, które będą stanowiły
odpowiedź w jakim stopniu wyeliminowano zdiagnozowane problemy. Raport końcowy
powinien zatem odnosić się do wskaźników zawartych w dokumencie pn.: „Diagnoza na
potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji”. Takie
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zestawienie pozwoli na wykazanie efektów, które zostały osiągnięte dzięki podjętej
interwencji.
Raport zostanie przekazany Wójtowi oraz Radzie Gminy, a także podany do publicznej
wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy.
13.2.3. Wskaźniki monitoringu
Wskaźniki monitoringu realizacji poszczególnych zadań zostały określone w kartach
zadań poszczególnych przedsięwzięć. Poniżej w tab. 20 zestawiono wskaźniki monitoringu
osiągnięcia celów strategicznych rewitalizacji.
Tabela 20. Wskaźniki monitorowania realizacji celów rewitalizacji
Cel strategiczny

Cel główny: Wyprowadzenie ze
stanu kryzysowego obszaru
zdegradowanego Gminy
Sułoszowa
Cel strategiczny 1.
Wzmocnienie potencjału gminy
poprzez przygotowanie
atrakcyjnej przestrzeni
publicznej, dostosowanej do
potrzeb społecznogospodarczych

Cel strategiczny 2. Umocnienie
więzi społecznych i
świadomości mieszkańców

Cel strategiczny 3. Poprawa
warunków bytowych
mieszkańców obszarów
rewitalizacji i jakości
środowiska naturalnego

Nazwa wskaźnika

Wskaźnik degradacji dla
zjawisk społecznych
Suma środków publicznych
przeznaczonych
na rozwój infrastruktury
kulturalnej i
rekreacyjno-sportowej
Liczba imprez kulturalnych
i sportowych
organizowanych na terenie
gminy
Stopa bezrobocia
Liczba NGO na 1000
mieszkańców
Frekwencja wyborcza
Liczba spotkań
organizowanych w
świetlicach
Klasyfikacja powietrza
atmosferycznego ze
względu na substancje:
benzo(α)piren, pył
zawieszony PM2.5, pył
zawieszony PM10

Źródło

Obliczenia zgodnie
z metodyką
przedstawioną w
„Diagnozie…”
UG Sułoszowa

Malejąca ↘

UG Sułoszowa

Rosnąca ↗

PUP
UG Sułoszowa

Malejąca ↘
Rosnąca ↗

PKW
UG Sułoszowa

Rosnąca ↗
Rosnąca ↗

WIOŚ

Malejąca ↘

Źródło: Opracowanie własne
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13.3. Procedura aktualizacji
Gminny Program Rewitalizacji, jako dokument żywy i nastawiony na pozyskiwanie
nowych partnerów także w trakcie jego realizacji, podlega aktualizacji w przypadku
stwierdzenia następujących zjawisk jak np.:
1. Gmina pozyska nowego partnera rewitalizacji,
2. Partner rewitalizacji wyjdzie z propozycją dodatkowego zadania,
3. Partycypacja

społeczna

dostarczy informacji

o

nowych

potrzebach

lokalnej

społeczności,
4. Wyniki ewaluacji dostarczą informacji o niewystarczającym stopniu osiągnięcia celów
rewitalizacji,
5. Niektórych działań nie udało się zrealizować lub gdy przeciągają się w czasie.
Za przeprowadzanie aktualizacji odpowiada Koordynator Rewitalizacji. Procedura
powinna obejmować:
1. Przeprowadzenie

ponownej

pogłębionej

diagnozy

opartej

na

metodach

partycypacyjnych,
2. Zaproponowanie nowych projektów rewitalizacyjnych i poddanie projektu dokumentu
konsultacjom społecznym,
3. Podjęcie uchwały Rady Gminy.

13.4. Mechanizmy szczegółowe
Wójt Gminy w trakcie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji musi zapewnić
następujące mechanizmy wynikające z zapewnienia komplementarności przestrzennej
rewitalizacji:
zapobiegania niepożądanym efektom społecznym oraz przenoszeniu problemów na inne
obszary,
analizy następstw decyzji przestrzennych dla skuteczności Programu.
Celem zapewnienia komplementarności przestrzennej interwencji jest to, by
prowadzone działania nie skutkowały przenoszeniem problemów na inne obszary lub nie
prowadziły do niepożądanych efektów społecznych takich jak segregacja społeczna
i wykluczenie. Na etapie programowania rewitalizacji dokonano analiz, czy zaplanowane do
realizacji zadania mogłyby przynieść takie skutki (rozdz. 9.1. Komplementarność
przestrzenna). Na etapie wdrażania Programu konieczne jest prowadzenie dalszych analiz.
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Komplementarność przestrzenna skutkuje także ciągłą analizą następstw decyzji
przestrzennych w skali całej gminy dla skuteczności programu rewitalizacji.
Jednostką odpowiedzialną za zapewnienie przedmiotowych mechanizmów będzie Wójt
Gminy poprzez Koordynatora Rewitalizacji. Metodologia polegać będzie na obserwacji
społeczeństwa, stosowaniu przemyślanych rozwiązań oraz jak najszerszej partycypacji
społecznej. Istotne także będzie opinia Komitetu Rewitalizacji, który jako przedstawicielstwo
interesantów z różnych środowisk, stanowić będzie źródło cennych informacji i wniosków.
Analizę przeprowadzić należy w przypadku każdorazowej modyfikacji zadań oraz w
przypadku wprowadzania nowego zadania. Powinna być zatem elementem stałego
monitoringu w formie odrębnego rozdziału w sprawozdaniach okresowych oraz elementem
procesu aktualizacji Programu. Odniesienie do przeprowadzonych analiz powinno zostać
także zawarte w raporcie końcowym.
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14. Uspołecznienie procesu rewitalizacji
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sułoszowa opiera się o zasadę partnerstwa
i partycypacji. Podstawowym celem działań związanych z uspołecznieniem procesu jest
dotarcie do jak najszerszej grupy beneficjentów i interesariuszy, instytucji mogących być
partnerami w realizacji przedsięwzięć zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji, ale
także zachęcenie mieszkańców do podejmowania inicjatyw służących realizacji celów
Gminnego Programu Rewitalizacji.
W

ramach promocji

Gminnego Programu

Rewitalizacji

podejmowane będą

w szczególności takie działania jak:
umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy - Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Sułoszowa,
wzbogacanie strony internetowej Urzędu o nowo realizowane zadania w ramach GPR,
współpraca z prasą lokalną mająca na celu informowanie opinii publicznej o przebiegu
realizacji i monitorowania GPR.
Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym
i organizacjami pozarządowymi:
przygotowywanie i publikowanie informacji bieżących z przebiegu wdrażania
Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym także w formie sprawozdań z monitoringu
ciągłego GPR;
opracowanie i realizacja ankiety internetowej skierowanej do mieszkańców i innych
interesariuszy dotyczącej oceny Gminnego Programu Rewitalizacji;
powołanie Komitetu Rewitalizacji (w terminie do 3 miesięcy od uchwalenia Gminnego
Programu Rewitalizacji), w którego skład wchodzić będą oprócz pracowników Urzędu
Gminy,
i

liderzy

przedstawiciele

społeczni
sektora

oraz

przedstawiciele

społecznego

(organizacji

środowiska

gospodarczego

pozarządowych

i

grup

nieformalnych, działających na terenie gminy Sułoszowa).
Tak szeroko zakrojone działania zapewnią upowszechnienie i upublicznienie tego
dokumentu, a tym samym uzyskanie akceptacji społecznej dla jego realizacji poprzez
zapobieganie potencjalnym konfliktom interesów.
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15. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach
Rada Gminy Sułoszowa nie podjęła uchwał, o których mowa w art. 21. ust. 1 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym
i o zmianie Kodeksu Cywilnego i nie przewiduje się konieczności ich podjęcia.
Podjęcie uchwały, o której mowa w art. 7 ust. 3 uor planuje się zrealizować zgodnie
z prawodawstwem - do 3 miesięcy od daty wejścia w życie Uchwały o przyjęciu Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Sułoszowa. Jego zadania zostaną określone w odrębnej
uchwale. Jednakże na etapie tworzenia dokumentu GPR, Komitet Rewitalizacji został
uwzględniony w strukturze zarządzania i monitoringu.
Na dzień przyjęcia uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Sułoszowa nie przewiduje się ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
Gminny Program Rewitalizacji nie przewiduje wprowadzenia zmian w obecnym
dokumencie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
Na dzień przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji, nie przewiduje się wprowadzenia
zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
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16. Ocena oddziaływania na środowisko
Dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułoszowa na lata 2016-2022
wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie
z wnioskiem o uzgodnienie braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2016 r., poz. 353, t. j. ze zm.).
W trakcie prowadzenia inwestycji związanych z realizacją zadań określonych
w Programie mogą wystąpić oddziaływania krótkotrwałe ograniczone wyłącznie do obszaru,
na którym będą realizowane, nie wykraczające tym samym poza teren Gminy Sułoszowa.
Działania określone w przedmiotowym dokumencie nie spowodują wystąpienia oddziaływań
skumulowanych i transgranicznych, nie spowodują także wystąpienia ryzyka dla zdrowia
ludzi i zagrożenia dla środowiska. Po zakończeniu realizacji Programu nastąpi poprawa
jakości środowiska, m.in. ze względu na ograniczenie zjawiska niskiej emisji na terenie
gminy w wyniku planowanych do przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych.
Wszelkie prace prowadzone będą przez specjalistyczne firmy, w sposób niezagrażający
środowisku przyrodniczemu i zdrowiu ludzi (zgodnie z przepisami BHP, prawa budowlanego,
prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach). Działania określone w Programie
prowadzone będą na terenach zabudowanych, w związku z tym nie przewiduje się
negatywnego wpływu tych prac na środowisko przyrodnicze, w tym na położone w granicach
gminy obszary chronione.
Regionalny

Dyrektor

Ochrony

Środowiska

w

Krakowie

pismem

znak:

OO.410.1.55.2016.MZi z dnia 27.09.2016 r. wyraził brak konieczności przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
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17. Podsumowanie
Uwarunkowania Gminy Sułoszowa sprawiają, że powstała potrzeba nie tylko
planowania strategicznego w zakresie rozwoju oraz rozwiązywania problemów społecznych,
ale także rewitalizacji. Rewitalizacja w niniejszym ujęciu nie sprowadza się do prostej
poprawy warunków techniczno-przestrzennych życia mieszkańców, ale ma także wziąć pod
uwagę powiązania z problemami życia społecznego. W szczególności, problemy życia
społecznego

oznaczają

występowanie

negatywnych

zjawisk

bezrobocia,

ubóstwa,

przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego czy niewystarczającego
poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Niniejszy program stanowi próbę
strategicznego zaplanowania walki z tymi negatywnymi zjawiskami w powiązaniu
z problemami życia gospodarczego, środowiskowego, przestrzenno-funkcjonalnego czy
technicznego

wypełniając

tym

samym

konieczność

działania

kompleksowego

i komplementarnego.
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sułoszowa na lata 2016-2022 został stworzony
w celu identyfikacji problemów i zagrożeń w rozwoju gminy, a także by wyznaczyć główne
ramy

planowanego

procesu

rewitalizacji.

Określono

w

nim

granice

obszarów

zdegradowanych oraz działania podejmowane przez Urząd Gminy oraz zgromadzonych
dotychczas partnerów. Nie oznacza to jednak zakończenia programowania działań
rewitalizacyjnych do roku 2022. Niniejszy dokument ma stanowić punkt odniesienia oraz
źródło informacji dla potencjalnych partnerów, zainteresowanych włączeniem się
w rewitalizację Sułoszowej. Forma dokumentu zapewnia wysoką elastyczność w planowaniu
rewitalizacji oraz łatwość aktualizacji w sytuacji pojawienia się nowych projektów, mających
rozwiązać problemy zaobserwowane na obszarach kryzysowych.
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