Uchwała Nr XXIV/260/20
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 7 lipca 2020 r.
w sprawie przyjęcia raportu monitoringowego z realizacji Programu Rewitalizacji Gminy CzechowiceDziedzice
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:
§ 1. Przyjąć „Raport monitoringowy nr 1 Programu
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Rewitalizacji

Gminy

Czechowice-Dziedzice”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Damian Żelazny
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Raport monitoringowy nr 1
Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice

Czechowice-Dziedzice; marzec 2020

Opracowanie dokumentu - Zespół Projektowy ds. Rewitalizacji
Redakcja – Błażej Budny
Wydział Strategii i Rozwoju

Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice
dofinasowane w 90% w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”
Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa
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Wstęp - cel i podstawa opracowania

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych poprzez działania integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni
i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz
zintegrowany poprzez program rewitalizacji.
W dniu 27 czerwca 2017 r. Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach Uchwałą Nr XXXV/392/17
przyjęła Program Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice, który był później aktualizowany w 2019 r.
Program oparty jest na zaleceniach wskazanych zarówno w "Wytycznych w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020" Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r., jak
i w "Zasadach wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020".
Zgodnie z przytoczonymi powyżej „Wytycznymi…” do prowadzenia rewitalizacji wymagane są m. in.
koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności rewitalizacji. Ocena
ta - oparta na systematycznym monitoringu – może być podstawą do wprowadzania zmian w Programie
rewitalizacji. System monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji
w reakcji na zmiany w otoczeniu zostały opisane w przyjętym przez Radę Miejską Programie.
W związku z powyższym formalną podstawą niniejszego opracowania są zapisy Uchwały Nr VIII/64/19
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia
Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice, a w szczególności postanowienia części V.
System realizacji i monitoringu Programu rewitalizacji (str. 108 załącznika do przedmiotowej Uchwały).
Zgodnie z zawartymi tam zapisami opracowanie raportów z postępów we wdrażaniu zapisów Programu
rewitalizacji należy do zadań powołanego przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic Zespołu Projektowego
ds. Rewitalizacji. Przyjęcie raportu monitoringowego leży natomiast w kompetencjach Rady Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach.
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Streszczenie raportu

Raport monitoringowy nr 1 Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice opisuje poziom
wdrażania Programu według stanu na koniec marca 2020 r. Zgodnie z treścią przyjętego Programu
raport obejmuje przegląd prowadzonych dotąd działań rewitalizacyjnych, ocenę realizacji zapisów
Programu oraz opis zidentyfikowanych barier w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Raport zawiera opis 26 przedsięwzięć ujętych w Programie. W latach 2017-2020 zrealizowano 8
przedsięwzięć, a kolejnych 9 znajduje się w trakcie realizacji. Spośród ośmiu podstawowych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych 2 zostały zrealizowane, kolejne 4 są w trakcie realizacji, a realizacja
dwóch pozostałych jeszcze się nie rozpoczęła, przy czym w przypadku jednego z tych projektów
zidentyfikowano istotną barierę uniemożliwiającą jego realizację.
Przeprowadzono ogólną ocenę realizacji zapisów Programu pod kątem skuteczności osiągania jego
celów, efektywności oraz trafności doboru zaplanowanych i realizowanych działań. Przyjęte cele
strategiczne są skutecznie realizowane, co z kolei powinno przełożyć się na realizację celu głównego
programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice, którym jest podniesienie jakości życia
na obszarze rewitalizacji. Realizacja projektów odbywa się przy zachowaniu właściwych proporcji
nakładów i efektów, a to przekłada się korzystnie na efektywność wdrażania Programu Rewitalizacji.
Przyjęte kierunki działań są realizowane poprzez konkretne przedsięwzięcia, których produkty i rezultaty
uzasadniają adekwatność przyjętych w Programie założeń. Także korzystne trendy zmian
w podobszarach rewitalizacji potwierdzają trafność doboru kierunków działań, jak i celów
zaplanowanych przedsięwzięć. Na tym etapie wdrażania nie zidentyfikowano zatem przesłanek
do poszerzenia spektrum działań zaplanowanych w Programie.
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Działania rewitalizacyjne w latach 2017-2020

W Programie rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice zaplanowano szereg działań, których realizacja
jest istotna dla osiągnięcia celów Programu. Zgodnie z „Zasadami wsparcia rewitalizacji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” zostały one
podzielone na dwie kategorie: podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz pozostałe
przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne to takie działania, bez
których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie
w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji. Przez przedsięwzięcia pozostałe rozumie się natomiast te, które
ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno uznać za kluczowe, ale są oczekiwane ze względu
na realizację celów programu rewitalizacji.
W Programie rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice ujęto ogółem 26 przedsięwzięć, z których 8
uznano za podstawowe. W latach 2017-2020 zrealizowano 8 przedsięwzięć, w tym 2 zakwalifikowane
jako podstawowe. Kolejnych 9 przedsięwzięć (w tym 4 podstawowe) znajduje się w trakcie realizacji.
Bliższe omówienie każdego z zaplanowanych przedsięwzięć oraz ich określenie stanu ich realizacji
zawarto w kolejnych podrozdziałach niniejszego raportu. Syntetyczne zestawienie ilościowe stanu
realizacji projektów przedstawia poniższa tabela.

Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne,
w tym:

- podstawowe
- pozostałe

Liczba
przedsięwzięć
ujętych
w Programie
rewitalizacji

Przedsięwzięcia
zrealizowane w
latach 2017-2020
(stan na koniec
marca 2020)

Przedsięwzięcia
w trakcie
realizacji

Przedsięwzięcia
nie zrealizowane

26

8

9

9

8

2

4

2

18

6

5

7
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Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne

1. Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach I

Założenia ujęte w Programie rewitalizacji
Podmioty
realizujące

Zakres
realizowanych
zadań

Lokalizacja
(miejsce
przeprowadzenia)
Szacowana
wartość
Uzasadnienie

Gmina Czechowice-Dziedzice
Podmiot partnerski zostanie wybrany zgodnie
z zasadami partnerstwa w projektach
realizowanych z EFS.
Projekt zakłada udzielanie bezzwrotnych
dotacji
na
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej, wsparcie pomostowe oraz
wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób
planujących rozpoczęcie działalności.
podobszar rewitalizacji „Centrum”, podobszar
rewitalizacji „Kolonia”
750 000,00 zł
Projekt ma pobudzać przedsiębiorczość
na podobszarach rewitalizacji w związku
ze zdiagnozowanym na nich wysokim
poziomem
bezrobocia
(zwłaszcza
OR
Kolonia). Ponadto ponieważ stwierdzono
problem wysokiego poziomu korzystania z
pomocy
społecznej,
w
projekcie
przewidziano
działalność
doradczo-szkoleniową, aby nie „zostawiać”
samym sobie jego uczestników. Często
bowiem firmy zakładane w wyniku podobnych
projektów, szybko kończą swoją działalność, a
barierą okazuje się nieznajomość podstaw
prawnych
funkcjonowania
podmiotów
gospodarczych, księgowości czy chociażby
promocji. Grupą docelową projektu będą
osoby po 30 roku życia, zwłaszcza znajdujące
się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.
długotrwale bezrobotne, z niskim poziomem
wykształcenia,
kobiety
czy
osoby
niepełnosprawne.
(Działanie 7.3 RPO WSL - Wsparcie dla osób
zamierzających
rozpocząć
prowadzenie
działalności gospodarczej)
***
Zgodność z celami:
PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA
OBSZARZE REWITALIZACJI
I. Rozwój potencjału społeczno-zawodowego
I.2 Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców
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Status przedsięwzięcia

ZREALIZOWANE
w latach 2018-19 w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski
Fundusz
Społeczny)
dla osi priorytetowej: VII.
Regionalny rynek pracy dla
działania: 7.3. Wsparcie dla
osób
zamierzających
rozpocząć
prowadzenie
działalności gospodarczej dla
poddziałania: 7.3.2. Promocja
samozatrudnienia
na
obszarach rewitalizowanych
– RIT
Lider
projektu:
Stowarzyszenie
Bielskie
Centrum Przedsiębiorczości
Partner: Gmina CzechowiceDziedzice
Wartość projektu: 669 506,58
zł
Dofinansowanie
/
środki
unijne: 569 080,59 zł
Wkład Gminy: 2 920,00 zł
Zakres
przedsięwzięcia:
rekrutacja oraz wsparcie
szkoleniowo-doradcze
uczestników
projektu,
wsparcie finansowe - dotacje
na start oraz podstawowe i
przedłużone
wsparcie
pomostowe
uczestników
projektu.

Strona 6

Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem
mierzenia

I.3 Aktywizacja społeczności lokalnej
Liczba osób pozostających bez pracy, które
otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie
działalności gospodarczej w programie – 10
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach
udzielonych z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej – 10
Wskaźniki mogą ulec modyfikacji na etapie
opracowywania projektu.
Listy uczestników zajęć
Wpisy do ewidencji działalności gospodarczej

Liczba osób pozostających
bez pracy, które otrzymały
bezzwrotne
środki
na
podjęcie
działalności
gospodarczej w programie - 9
Liczba utworzonych miejsc
pracy w ramach udzielonych
z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej - 9
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2. Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II

Założenia ujęte w Programie rewitalizacji
Podmioty
realizujące

Zakres
realizowanych
zadań

Lokalizacja
(miejsce
przeprowadzenia)
Szacowana
wartość
Uzasadnienie

Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem
mierzenia

Gmina Czechowice-Dziedzice
Podmiot partnerski zostanie wybrany zgodnie
z zasadami partnerstwa w projektach
realizowanych z EFS.
Projekt zakłada udzielanie bezzwrotnych
dotacji
na
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej, wsparcie pomostowe oraz
wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób
planujących rozpoczęcie działalności.
podobszar rewitalizacji „Centrum”, podobszar
rewitalizacji „Kolonia”
750 000,00 zł
Projekt stanowi drugi etap działania pn.
„Wsparcie
przedsiębiorczości
w
Czechowicach-Dziedzicach I”.
(Działanie 7.3 RPO WSL - Wsparcie dla osób
zamierzających
rozpocząć
prowadzenie
działalności gospodarczej)
***
Zgodność z celami:
PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA
OBSZARZE REWITALIZACJI
I. Rozwój potencjału społeczno-zawodowego
I.2 Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców
I.3 Aktywizacja społeczności lokalnej
Liczba osób pozostających bez pracy, które
otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie
działalności gospodarczej w programie – 10
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach
udzielonych z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej – 10
Wskaźniki mogą ulec modyfikacji na etapie
opracowywania projektu.
Listy uczestników zajęć
Wpisy do ewidencji działalności gospodarczej

Status przedsięwzięcia

NIE ZREALIZOWANE
W 2019 r. złożono wniosek
o dofinansowanie realizacji
projektu
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski
Fundusz
Społeczny)
dla osi priorytetowej: VII.
Regionalny rynek pracy dla
działania: 7.3. Wsparcie dla
osób
zamierzających
rozpocząć
prowadzenie
działalności gospodarczej dla
poddziałania: 7.3.3. Promocja
samozatrudnienia – konkurs.
Wniosek jest w trakcie oceny.
Realizację zaplanowano na
lata 2020-2022.
Lider
projektu:
Stowarzyszenie
Bielskie
Centrum Przedsiębiorczości
Partner: Gmina CzechowiceDziedzice
Planowana wartość projektu:
1 992 535,20 zł
Wnioskowane
dofinansowanie
/
środki
unijne: 1 693 654,92 zł
Zakładany wkład Gminy:
6 600,00 zł
Zakres
przedsięwzięcia:
rekrutacja oraz wsparcie
szkoleniowo-doradcze
mieszkańców - uczestników
projektu, wsparcie finansowe
- dotacje na start oraz
podstawowe i przedłużone
wsparcie
pomostowe
uczestników projektu.
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Zakładane
wskaźniki
projektu:
Liczba osób pozostających
bez pracy, które otrzymały
bezzwrotne
środki
na
podjęcie
działalności
gospodarczej - 24
Liczba osób pracujących,
które otrzymały bezzwrotne
środki
na
podjęcie
działalności gospodarczej - 3
Liczba utworzonych miejsc
pracy w ramach udzielonych
z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej 27

9

Id: D6D4E9A0-1362-4281-BA5D-DC0B8A2371CC. Podpisany

Strona 9

3. Wsparcie rodzin

Założenia ujęte w Programie rewitalizacji
Podmiot
realizujący
Zakres
realizowanych
zadań

Lokalizacja
(miejsce
przeprowadzenia)
Szacowana
wartość
Uzasadnienie

Prognozowane
rezultaty wraz ze

Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w
Czechowicach-Dziedzicach
Projekt zakłada zapewnienie kompleksowej
pomocy
rodzinom
poprzez
wsparcie
udzielane
przez
asystentów
rodziny,
uczestnictwo w specjalistycznych zajęciach
podnoszących umiejętności wychowawcze
rodziców i opiekunów prawnych (np.
poradnictwo specjalistyczne, konsultacje
indywidualne, grupa wsparcia, warsztaty
umiejętności wychowawczych), a także
pomoc dzieciom poprzez specjalistyczne
zajęcia (np. wsparcie psychologa, zajęcia
terapeutyczne). Podczas trwania projektu
realizowane będą także superwizje i szkolenia
podnoszące
kompetencje
zawodowe
asystentów rodzin.
(Działanie 9.2 RPO WSL – Dostępne i
efektywne usługi społeczne i zdrowotne)
podobszar rewitalizacji „Centrum”, podobszar
rewitalizacji „Kolonia
476 817,00 zł
W ramach diagnozy problemów społecznych
stwierdzono dużą liczbę osób korzystających
z pomocy społecznej, natomiast analizy
prowadzone
przez
Ośrodek
Pomocy
Społecznej wskazują, że w dużej mierze z
jego wsparcia korzystają rodziny z różnego
rodzaju
dysfunkcjami.
Jednocześnie
położenie nacisku na pomoc we właściwym
funkcjonowaniu rodziny pomoże nauczyć się,
jak układać stosunki wewnątrzrodzinne oraz
uniezależnić
się
od świadczeń z pomocy społecznej.
***
Zgodność z celami:
PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA
OBSZARZE REWITALIZACJI
I. Rozwój potencjału społeczno-zawodowego
I.2 Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców
I.3 Aktywizacja społeczności lokalnej
Liczba godzin pracy asystenta rodziny – 3200
Liczba godzin działania grupy wsparcia – 150

Status przedsięwzięcia

W TRAKCIE REALIZACJI
Projekt „Wsparcie rodzin na
te- renie gminy CzechowiceDziedzice” realizowany jest
od stycznia 2019 r. do grudnia
2020 r.
Uzyskał
on
dofinansowanie w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
Projekt skierowany jest do
osób
i
rodzin
doświadczających trudności
w
wypełnianiu
funkcji
opiekuńczo-wychowawczych
zamieszkałych na terenie
Gminy
CzechowiceDziedzice.
Zakres
realizowanych zadań jest
zgodny
z
opisem
zamieszczonym w Programie
rewitalizacji,
za wyjątkiem
prowadzenia
warsztatów
umiejętności
wychowawczych.
Analiza
potrzeb mieszkańców gminy
wykazała, że zasadnym jest
rozszerzenie oferty wsparcia
poprzez
zapewnienie
kompleksowego dostępu do
specjalistów i takie działania
zaplanowano
w projekcie
(m.in.: mediacje rodzinne,
konsultacje psychologicznopedagogiczne oraz dla dzieci
- konsultacje neurologiczne,
zajęcia logopedyczne oraz
specjalistyczne,
w tym
terapia sensoryczna).
Wartość projektu: 779 822,50
zł
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sposobem
mierzenia

Liczba
warsztatów
umiejętności
wychowawczych – 150
Liczba rodzin korzystających - 35
Wykaz rodzin korzystających
Listy obecności na zajęciach
Wykaz form wsparcia

Dofinansowanie: 725 234,92
zł
Założone rezultaty:
liczba godzin pracy asystenta
rodziny - 3 200 (realizacja
w 2019 r. - 5 192)
liczba godzin grupy wsparcia
– 150 (realizacja w 2019 r. 75)
liczba godzin warsztatów
umiejętności
wychowawczych
-150
(realizacja w 2019 r. - 0)
liczba rodzin korzystających:
zakładana - 35 (realizacja
w 2019 r. - 102)
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4. Mam prawo do pomocy

Założenia ujęte w Programie rewitalizacji
Podmiot
realizujący
Zakres
realizowanych
zadań

Lokalizacja
(miejsce
przeprowadzenia)
Szacowana
wartość
Uzasadnienie

Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w
Czechowicach-Dziedzicach
W projekcie realizowane będą:
- praca socjalna: prowadzenie wsparcia
socjalnego, bieżące monitorowanie sytuacji
osób i rodzin tam przebywających, weryfikacja
ich potrzeb, kierowanie do specjalistów (w tym
lekarzy, pomoc w załatwianiu spraw
urzędowych,
udzielanie
wsparcia
finansowego
w postaci opłaty/dopłaty do kosztów
korzystania z mieszkania),
praca
terapeutyczna/psychologiczna:
prowadzenie wsparcia psychologicznego oraz
oddziaływań terapeutycznych.
W projekcie założono również bieżące
naprawy w mieszkaniach (np. farby malarskie
- odświeżanie po poprzednich użytkownikach,
wymiana uszczelek, żarówek) oraz bieżące
uzupełniania wyposażenia mieszkania (np.
w artykuły higieniczne, kubki, talerze, środki
czystości).
Podczas trwania projektu realizowane będą
także superwizje i szkolenia podnoszące
kompetencje zawodowe osób realizujących
zadania w projekcie.
(Działanie 9.2 RPO WSL – Rozwój
mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego,
chronionego
oraz
infrastruktury
usług
społecznych)
podobszary rewitalizacji „Centrum” i „Kolonia”

Status przedsięwzięcia

NIE ZREALIZOWANE
Po dokładnym rozeznaniu
zasobów
lokalowych
ustalono,
że
Gmina
Czechowice-Dziedzice
nie
dysponuje
lokalem
spełniającym wymogi dla
utworzenia
mieszkań
chronionych lub treningowych
co
było
niezbędnym
elementem
planowanego
przedsięwzięcia.

768 000,00 zł
Projekt adresowany jest do osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem, ponieważ tego
rodzaju problemy zostały zdiagnozowane na
obu podobszarach rewitalizacji. Zakłada
zapewnienie kompleksowej pomocy tym,
którzy potrzebują wsparcia poprzez usługi
świadczone
w
mieszkaniach
chronionych
lub/i
mieszkaniach wspieranych, działania na rzecz
rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego
dla osób zagrożonych ubóstwem lub
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wykluczeniem oraz wspierające proces ich
integracji
społecznej
i zawodowej.

Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem
mierzenia

***
Zgodność z celami:
PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA
OBSZARZE REWITALIZACJI
I. Rozwój potencjału społeczno-zawodowego
I.3 Aktywizacja społeczności lokalnej
Liczba wyremontowanych obiektów, w których
realizowane są usługi aktywizacji społecznozawodowej – 3
Liczba osób korzystających ze wspartej
infrastruktury – 12
Liczba godzin pracy specjalistycznej - 3200
Wykaz osób korzystających ze wsparcia
Karty
czasu
pracy
poszczególnych
specjalistów

13

Id: D6D4E9A0-1362-4281-BA5D-DC0B8A2371CC. Podpisany

Strona 13

5. Nie-zwykła rodzina

Założenia ujęte w Programie rewitalizacji
Podmiot
realizujący
Zakres
realizowanych
zadań

Lokalizacja
(miejsce
przeprowadzenia)
Szacowana
wartość
Uzasadnienie

Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w
Czechowicach-Dziedzicach,
Świetlica dla dzieci i młodzieży „Zatoka”
Działania projektowe zakładają objęcie
wsparciem rodzin (dzieci oraz rodziców)
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Najczęściej pojawiającymi się problemami w
tych rodzinach są: trudności wynikające z
zaburzeń zachowania u dzieci, zarówno w
stopniu lekkim, jak i głębokim, np. autyzm,
zespół Aspergera, niski status na rynku pracy
oraz
problem
bezrobocia,
niskie
wykształcenie
jednego
lub obojga rodziców, a co za tym idzie trudna
sytuacja materialna. Działania projektowe
skierowane będą do dzieci w wieku od 6 do 18
roku życia oraz ich rodziców, m.in.
z
podobszarów
rewitalizacji.
Projekt
skierowany jest także do instytucji - świetlicy
dla
dzieci
i młodzieży "Zatoka" przeznaczonej dla dzieci
z
rodzin
przeżywających
trudności
opiekuńczo-wychowawcze.
W
placówce
zatrudnione
są
na umowę o pracę 4 wychowawczynie,
posiadające
wykształcenie
wyższe
pedagogiczne
z
uprawnieniami
socjoterapeutycznymi. Dodatkowo na umowę
zlecenia zatrudniony jest psycholog, oferujący
wsparcie indywidualne oraz grupowe dla
wychowanków i ich rodziców oraz logopeda.
(Działanie 9.2 RPO WSL – Dostępne i
efektywne usługi społeczne i zdrowotne)
Świetlica dla dzieci i młodzieży „Zatoka”,
ul. Juliusza Słowackiego 34a (podobszar
rewitalizacji „Centrum”)
134 930,36 zł
Realizacja projektu pozwoli na wsparcie
rodzin, w których występują różne problemy
społeczne, m.in. wykluczenie społeczne,
marginalizacja, bezrobocie, ubóstwo, wysoki
poziom korzystania z pomocy społecznej,
trudności wychowawcze. Odpowiada zatem
na problemy zidentyfikowane na obu
podobszarach rewitalizacji.

Status przedsięwzięcia

W TRAKCIE REALIZACJI
Przedsięwzięcie w pierwotnie
zakładanym
kształcie
projektowym
nie
jest
realizowane
w związku
z brakiem
dofinansowania,
jednakże część działań (np.
poszerzenie funkcjonowania
placówki
wsparcia,
specjalistyczna
terapia
dzieci)
jest
realizowana
w ramach projektu Wsparcie
rodzin na terenie Gminy
Czechowice-Dziedzice.
Jednocześnie w związku
z potrzebami mieszkańców
w zakresie systematycznego
dostępu
do
oferty
specjalistycznego wsparcia
dla rodzin z trudnościami
opiekuńczo-wychowawczymi,
w styczniu br. Ośrodek
Pomocy Społecznej złożył
wnioski
o dofinansowanie
projektów
Nie-zwykłe
dziecko oraz Nie-zwykły
rodzic. Zakładają one objęcie
wsparciem rodzin (dzieci oraz
rodziców)
zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
a cele projektów są zgodne
z założeniami
ujętymi
w Programie
rewitalizacji.
Działania projektów zostały
zaplanowane na lata 202022. Wnioski o dofinasowanie
są w trakcie oceny.
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Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem
mierzenia

***
Zgodność z celami:
PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA
OBSZARZE REWITALIZACJI
I. Rozwój potencjału społeczno-zawodowego
I.1 Wsparcie rodzin
Liczba
osób
zagrożonych
ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym objętych
usługami społecznymi – 50
Liczba wspartych w programie miejsc
świadczenia usług społecznych istniejących
po zakończeniu projektu - 18
Listy obecności
Ankiety potrzeb uczestników projektu
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6. Rozbudowa budynku Katolickiego Gimnazjum w Czechowicach-Dziedzicach w celu
utworzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży zamieszkujących obszary
rewitalizowane

Założenia ujęte w Programie rewitalizacji
Podmiot
realizujący
Zakres
realizowanych
zadań

Lokalizacja
(miejsce
przeprowadzenia)
Szacowana
wartość
Uzasadnienie

Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem
mierzenia

Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana
Sarkandra”
Projekt obejmie sporządzenie projektu
i dokumentacji technicznej oraz przystąpienie
do rozbudowy budynku przy ul. Żwirki i Wigury
6 w Czechowicach-Dziedzicach o trzy nowe
sale o łącznej powierzchni 180 m2, które
następnie zostaną wyposażone.
(Działanie 10.3 RPO WSL – Rewitalizacja
obszarów zdegradowanych)
ul. Żwirki i Wigury 6, Czechowice-Dziedzice
(podobszar rewitalizacji „Centrum”)
609 270,00 zł
. Stowarzyszenie prowadzące szkołę zgodnie
z celami statutowymi zajmuje się działalnością
charytatywną
oraz
w zakresie kultury i oświaty. Ze względu
na
zdiagnozowane
na
podobszarach
rewitalizacji niskie poziomy nauki oraz
konieczność
wspierania
rodzin,
przygotowanie infrastruktury pod działalność
środowiskową jest jak najbardziej zasadne i
pozwoli zwiększać kompetencje dzieci i
młodzieży
mieszkających
na obszarach rewitalizowanych. Prace
budowlane przyczynią się do stworzenia
komfortowych warunków działania.

Status przedsięwzięcia

ZREALIZOWANE
w 2018 r. ze środków
własnych
Stowarzyszenia
„Dziedzictwo
św.
Jana
Sarkandra”
1.09.2018
r.
otwarto
rozbudowaną część, w której
znajduje się świetlica, a także
pomieszczenia służące po
lekcjach
do
realizacji
dodatkowych zajęć opiekuńczych oraz wyrównujących
szanse edukacyjne i rozwijających,
w
których
uczestniczą m.in. uczniowie
zamieszkujący tereny rewitalizowane.

***
Zgodność z celami:
PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA
OBSZARZE REWITALIZACJI
I. Rozwój potencjału społeczno-zawodowego
I.4
Poprawa
efektywności
procesów
nauczania
Liczba wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych
na
rewitalizowanych
obszarach – 1
Powierzchnia dobudowanych pomieszczeń –
180 m2
Dokumentacja projektowa
Protokoły odbioru prac budowlanych
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7. Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z obszarów rewitalizowanych

Założenia ujęte w Programie rewitalizacji
Podmiot
realizujący
Zakres
realizowanych
zadań

Lokalizacja
(miejsce
przeprowadzenia)
Szacowana
wartość
Uzasadnienie

Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana
Sarkandra”
Projekt obejmie utworzenie i prowadzenie
w godzinach popołudniowych w dni nauki
szkolnej świetlicy środowiskowej. W ramach
prowadzonych
darmowych
zajęć
opiekuńczych
i edukacyjnych dla uczniów placówki
oświatowej
oraz
dzieci
i
młodzieży
zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją
prowadzone będą korepetycje umożliwiające
wyrównywanie
szans
edukacyjnych,
podnoszenie
poziomu
wiedzy
i umiejętności, w szczególności z języka
angielskiego,
matematyki,
przedmiotów
przyrodniczych oraz języka polskiego.
Ponadto
prowadzone
będą
zajęcia
przygotowujące
do
egzaminu
kończącego
szkołę
podstawową. Przewidywane są także zajęcia
rozwijające zdolności oraz organizacja
półkolonii podczas wakacji i ferii zimowych dla
dzieci i młodzieży. Działania te mają na celu
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
oraz
oddziaływania
profilaktyczne,
zapobiegające uzależnieniom. Kontakt z
rówieśnikami umożliwi integrację społeczną i
kształtowanie kompetencji interpersonalnych.
Wszystkie formy zajęć prowadzone będą
przez nauczycieli (zatrudnionych na potrzeby
realizacji projektu), których działalność
wspomagać będą wolontariusze (głównie
osoby spośród lokalnej społeczności).
Ponadto
lokalizacja
świetlicy
w budynku placówki oświatowej umożliwia
korzystanie z zaplecza technicznego w formie
pracowni
komputerowej,
sprzętu
(np.
projektor).
ul. Żwirki i Wigury 6, Czechowice-Dziedzice
(podobszar rewitalizacji „Centrum”)
112 500,00 zł

Status przedsięwzięcia

W TRAKCIE REALIZACJI
Szkoła prowadzi świetlicę w
dni nauki w godzinach 6.45 8.00 oraz 12.30 (13.30) 17.00. W ramach świetlicy
odbywają
się
zajęcia
wyrównujące
szanse
edukacyjne oraz rozwijające.
Szkoła pozyskała środki
zewnętrze z Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego
i prowadzi od 2018 r. projekt
Wiedza
to
nasza
przyszłość,
w ramach
którego w dobudowanych
pomieszczeniach odbywają
się po lekcjach także
w
ramach świetlicy szkolnej
dodatkowe zajęcia z języka
polskiego, matematyki, informatyki, języka angielskiego,
niemieckiego i francuskiego
oraz zajęcia wspierające
dzieci młodsze kl.1 oraz
zajęcia
logopedyczne.
Oprócz
środków
na
prowadzenie zajęć szkoła
pozyskała
także
sprzęt
komputerowy,
projektor
multimedialny oraz pomoce
dydaktyczne
słowniki,
książki,
programy
multimedialne.
W zajęciach świetlicowych
popołudniowych,
opiekuńczych i rozwijających
uczestniczy
36
uczniów
pochodzących
z obszarów
rewitalizacji.

Realizacja
projektu
podyktowana
jest
czynnikami społecznymi i przestrzennofunkcjonalnymi. Na obszarach objętych
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rewitalizacją
występuje
niska
jakość
podstawowych
usług,
wysoki
poziom
bezrobocia,
ubóstwa,
wykroczeń
i
przestępstw, uzależnień oraz przemocy
domowej, dlatego utworzenie świetlicy
środowiskowej umożliwi prowadzenie działań
dydaktycznych i profilaktycznych. Organizacja
zajęć edukacyjnych i opiekuńczych stanowić
będzie podstawę poprawy jakości usług
edukacyjnych i zapobiegania wykluczeniu
społecznemu.
Działalność świetlicy prowadzona będzie
w ramach projektu do końca grudnia 2020 r.,
następnie funkcjonować będzie w ramach
finansowania z innych źródeł.
***

Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem
mierzenia

Zgodność z celami:
PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA
OBSZARZE REWITALIZACJI
I. Rozwój potencjału społeczno-zawodowego
I.1 Wsparcie rodzin
I.3 Aktywizacja społeczności lokalnej
I.4
Poprawa
efektywności
procesów
nauczania
Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach 30
Listy obecności na zajęciach
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8. Równe szanse. Modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w
Czechowicach-Dziedzicach I

Założenia ujęte w Programie rewitalizacji
Podmiot
realizujący
Zakres
realizowanych
zadań

Lokalizacja
(miejsce
przeprowadzenia)
Szacowana
wartość
Uzasadnienie

Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem
mierzenia

Status przedsięwzięcia

Powiat Bielski
W TRAKCIE REALIZACJI
W projekcie zaplanowano działania w
zakresie stworzenia w szkole warunków
kształcenia zawodu, odzwierciedlających
naturalne warunki pracy, podnoszenie
umiejętności
przez
uczniów
poprzez
realizację zajęć z przedmiotów zawodowych,
staże, praktyki, rozwój doradztwa edukacyjnozawodowego.
(Działanie 11.2 RPO WSL – Dostosowanie
oferty kształcenia zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy – kształcenie
zawodowe uczniów)
ul. Nad Białką 1e, Czechowice-Dziedzice
(podobszar rewitalizacji „Kolonia”)

Przedsięwzięcie jest obecnie
realizowane
pod
innym
tytułem oraz przy nieco
innych założeniach i ze
znacznie
szerszym
zasięgiem.
Tytuł projektu: Kompetentni
zawodowi
Okres realizacji: 2018-2021
Wartość: 3 719 986,33 zł
Dofinansowanie (Europejski
Fundusz Społeczny):
3 533 987,01 zł

700 000,00 zł
Projekt ma na celu zwiększenie zatrudnienia
wśród
absolwentów
Zespołu
Szkół
Specjalnych (zasadnicza szkoła zawodowa i
szkoła przysposabiająca do pracy). Naukę w
szkole podejmuje młodzież z terenu całej
gminy,
jednak
wzrost
kompetencji
zawodowych może przyczynić się do
obniżenia liczby osób korzystających z
pomocy
społecznej
na
podobszarach
rewitalizacji
oraz
bezrobocia.
***
Zgodność z celami:
PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA
OBSZARZE REWITALIZACJI
I. Rozwój potencjału społeczno-zawodowego
I.3 Aktywizacja społeczności lokalnej
I.4
Poprawa
efektywności
procesów
nauczania
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia
zawodowego uczestniczących w stażach
i praktykach u pracodawców – 10
Liczba szkół i placówek kształcenia
zawodowego doposażonych w programie w
sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do
realizacji kształcenia zawodowego – 1

Projekt obejmuje zasięgiem 5
szkół
mieszczących
się
w CzechowicachDziedzicach, prowadzonych
przez Powiat bielski w
poniższych placówkach:
- Zespół Szkół Technicznych
i Licealnych im S. Staszica,
- Zespół Szkół SILESIA,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr
4.
Przedsięwzięcie polega na
realizacji zajęć teoretycznopraktycznych
z
zakresu
kształcenia
zawodowego
w pracowniach
i
w
warsztatach
szkolnych
doposażonych w ramach
projektu, a także u podmiotów
zewnętrznych
oraz
na
organizacji
staży/praktyk
zawodowych
u
przedsiębiorców.
Grupa
docelowa
przedsięwzięcia liczy 307
osób (w tym 300 uczniów i 7
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Liczba szkół i placówek kształcenia
zawodowego wykorzystujących doposażenie
dzięki EFS – 1
Dzienniki zajęć
Certyfikaty i zaświadczenia
Raporty osób prowadzących staże i praktyki

nauczycieli)
oraz
28
pracodawców.
Celem
projektu
jest
dostosowanie
oferty
edukacyjnej szkół do potrzeb
wynikających z regionalnego
i lokalnego rynku pracy
poprzez
unowocześnienie
procesu kształcenia zawodowego, w tym realizację
kursów i szkoleń, a także
zajęć (wykraczających poza
zakres
podstaw
programowych) skutkujących
nabyciem
dodatkowych
umiejętności i rozwinięciem
wiedzy uczniów oraz poprzez
doposażenie warsztatów do
praktycznej nauki zawodu i
pracowni szkolnych.
W ramach projektu 66 osób
zostało objętych stażami
i praktykami u pracodawców
(stan na marzec 2020 r.)
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Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne
L.p.
1.

Nazwa
przedsięwzięcia
Utworzenie Centrum
Edukacji Ekologicznej
wraz z
zagospodarowaniem
Potoku
Czechowickiego
lokalizacja: okolice ul.
Hrabiego
Kotulińskiego, Mikołaja
Kopernika
i Zamkowej,
Czechowice-Dziedzice
(podobszar rewitalizacji
„Centrum”)

2.

Termomodernizacja
budynku użytkowomieszkalnego
lokalizacja: ul. Juliusza
Słowackiego 32,
Czechowice-Dziedzice

Zakres działań

Uzasadnienie i efekty realizacji przedsięwzięcia

Projekt obejmuje:
1. Budowę i wyposażenie
obiektu Centrum Edukacji
Ekologicznej
wraz
z
zagospodarowaniem
przylegającego obszaru.
2.
Odtworzenie
siedlisk
przyrodniczych w dolinie
Potoku Czechowickiego.
3. Stworzenie ścieżki wraz
z oświetleniem w dolinie
Potoku Czechowickiego na
odcinku
od
Pałacu
Kotulińskich do tzw. Starej
Gminy.
4. Przebudowę i rewitalizację
stawów, grobli i przepustów w
dolinie
Potoku
Czechowickiego.
5. Kampanię promocyjno informacyjno - edukacyjną.

Projekt stanowi element zadań związanych z ochroną
bioróżnorodności w Subregionie Południowym. Ma na
celu ochronę i przywrócenie bioróżnorodności
biologicznej doliny Potoku Czechowickiego oraz
promocję bioróżnorodności przez Centrum Edukacji
Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach. Jego
realizacja
jest
istotna
ze
względu
na
duże
przekroczenia
w
zakresie
zanieczyszczenia
powietrza
na obu podobszarach rewitalizacji. Ponadto
odpowiada
na
potrzebę
stworzenia
miejsc
wypoczynku
dla mieszkańców, na co zwracali uwagę
w czasie warsztatów oraz w badaniach ankietowych.

Zakres działań w projekcie
obejmuje:
 ocieplenie ścian
zewnętrznych,
 ocieplenie stropu pod
nieogrzewanym
poddaszem,
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***
Zgodność z celami:
PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE
REWITALIZACJI
II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska
II.1 Zachowanie bioróżnorodności
II.2 Rozbudowa i zagospodarowanie terenów
rekreacyjnych
Realizacja
projektu
przyczyni
się
do
zmniejszenia
niskiej
emisji
na podobszarach rewitalizacji w związku ze
stwierdzeniem bardzo wysokich przekroczeń emisji
dwutlenku
węgla
z budynków użyteczności publicznej oraz budynków

Obszar
tematyczny
Infrastruktura
i Środowisko

Infrastruktura
i Środowisko

Status
przedsięwzięcia
W TRAKCIE
REALIZACJI

W TRAKCIE
REALIZACJI
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(podobszar rewitalizacji
„Centrum”)






3.

Termomodernizacja
budynku użytkowomieszkalnego
lokalizacja: ul. Juliusza
Słowackiego 34,
Czechowice-Dziedzice
(podobszar rewitalizacji
„Centrum”)

4.

Termomodernizacja
budynku
wielofunkcyjnego
użytkowomieszkalnego
lokalizacja:
ul. Mazańcowicka 68,
Czechowice-Dziedzice

ocieplenie stropu nad
nieogrzewaną piwnicą,
wymiana okien,
modernizacja systemu
ogrzewania,
modernizacja systemu
cwu.

Zakres działań w projekcie
obejmuje:
 ocieplenie ścian
zewnętrznych
i stropów,
 wymiana okien,
 modernizacja systemu
ogrzewania,
 modernizacja systemu
cwu.

Zakres działań w projekcie
obejmuje:

ocieplenie
ścian
zewnętrznych
i stropów,
 wymiana okien,

modernizacja
systemu
ogrzewania.
 modernizacja systemu cwu.

mieszkalnych.
Pozwoli
to również zmniejszyć koszty użytkowania budynku.
***
Zgodność z celami:
PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE
REWITALIZACJI
II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska
II.4 Poprawa efektywności energetycznej budynków
Realizacja
projektu
przyczyni
się
do
zmniejszenia
niskiej
emisji
na podobszarach rewitalizacji w związku ze
stwierdzeniem bardzo wysokich przekroczeń emisji
dwutlenku
węgla
z budynków użyteczności publicznej oraz budynków
mieszkalnych.
Pozwoli
to również zmniejszyć koszty użytkowania budynku.

Infrastruktura
i Środowisko

NIE
ZREALIZOWANE
Zakładana realizacja
w horyzoncie
czasowym Programu
rewitalizacji
(do 2023 r.)

***
Zgodność z celami:
PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE
REWITALIZACJI
II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska
II.4 Poprawa efektywności energetycznej budynków
Realizacja
projektu
przyczyni
się
do
zmniejszenia
niskiej
emisji
na podobszarach rewitalizacji w związku ze
stwierdzeniem bardzo wysokich przekroczeń emisji
dwutlenku
węgla
z budynków użyteczności publicznej oraz budynków
mieszkalnych.
Pozwoli
to również zmniejszyć koszty użytkowania budynku.

Infrastruktura
i Środowisko

NIE
ZREALIZOWANE
Zakładana realizacja
w horyzoncie
czasowym Programu
rewitalizacji
(do 2023 r.)

***
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(podobszar rewitalizacji
„Centrum”)

5.

Termomodernizacja
budynku
wielofunkcyjnego
użytkowomieszkalnego
lokalizacja:
ul. Kolejowa 9,
Czechowice-Dziedzice
(podobszar rewitalizacji
„Centrum”)

6.

Termomodernizacja
budynku NZOZ
„Ubezpieczalnia”
lokalizacja:
ul. Henryka
Sienkiewicza 8,
Czechowice-Dziedzice
(podobszar rewitalizacji
„Centrum”)

Zakres działań w projekcie
obejmuje:

ocieplenie
ścian
zewnętrznych
i stropów,
 wymiana okien,

modernizacja
systemu
ogrzewania.
 modernizacja systemu cwu.

Zgodność z celami:
PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE
REWITALIZACJI
II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska
II.4 Poprawa efektywności energetycznej budynków
Realizacja
projektu
przyczyni
się
do
zmniejszenia
niskiej
emisji
na podobszarach rewitalizacji w związku ze
stwierdzeniem bardzo wysokich przekroczeń emisji
dwutlenku
węgla
z budynków użyteczności publicznej oraz budynków
mieszkalnych.
Pozwoli
to również zmniejszyć koszty użytkowania budynku.

Infrastruktura
i Środowisko

NIE
ZREALIZOWANE
Zakładana realizacja
w horyzoncie
czasowym Programu
rewitalizacji
(do 2023 r.)

***

Zakres działań w projekcie
obejmuje:
ocieplenie
ścian
zewnętrznych,
- ocieplenie stropu nad
ostatnią kondygnacją,
- wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej w części wspólnej
budynku,
- modernizacja kotłowni i
instalacji c.o.

Zgodność z celami:
PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE
REWITALIZACJI
II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska
II.4 Poprawa efektywności energetycznej budynków
Realizacja
projektu
przyczyni
się
do
zmniejszenia
niskiej
emisji
na podobszarach rewitalizacji w związku ze
stwierdzeniem bardzo wysokich przekroczeń emisji
dwutlenku
węgla
z budynków użyteczności publicznej oraz budynków
mieszkalnych.
Pozwoli
to również zmniejszyć koszty użytkowania budynku.

Infrastruktura
i Środowisko

NIE
ZREALIZOWANE
Zakładana realizacja
w horyzoncie
czasowym Programu
rewitalizacji
(do 2023 r.)

***
Zgodność z celami:
PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE
REWITALIZACJI
II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska
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7.

Kompleksowa
termomodernizacja
budynków
użyteczności publicznej
w CzechowicachDziedzicach
z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł
energii – etap I
lokalizacja: budynek
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w
CzechowicachDziedzicach, ul.
Legionów 145
(podobszar rewitalizacji
„Centrum”),
Przedszkole Publiczne
nr 10, ul. Nad Białką 1e
(podobszar rewitalizacji
„Kolonia”)

8.

Kompleksowa
termomodernizacja
budynków
użyteczności publicznej
w CzechowicachDziedzicach

W ramach przedsięwzięcia na
rzecz
zwiększenia
efektywności energetycznej
wykonane zostaną m.in.
następujące
działania
projektowe: przebudowa i
remont dachów, wymiana
rynien i rur spustowych,
przebudowa
kominów,
ocieplanie
stropów,
stropodachu, ocieplenie ścian
zewnętrznych,
wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej,
izolacja ścian zewnętrznych
piwnic
i
fundamentów,
wykonanie
drenażu
opaskowego,
montaż
instalacji solarnej, montaż
instalacji
fotowoltaicznej,
wymiana
i modernizacja instalacji CO,
wymiana i modernizacja
instalacji gazu, wykonanie
nowej instalacji wentylacji
mechanicznej,
wymiana
wewnętrznej
instalacji
i
modernizacja c.w.u.
W ramach przedsięwzięcia na
rzecz
zwiększenia
efektywności energetycznej
wykonane zostaną m.in.
następujące
działania
projektowe: przebudowa i

II.4 Poprawa efektywności energetycznej budynków
Realizacja
projektu
przyczyni
się
do
zmniejszenia
niskiej
emisji
na podobszarach rewitalizacji w związku ze
stwierdzeniem bardzo wysokich przekroczeń emisji
dwutlenku
węgla
z budynków użyteczności publicznej. Pozwoli to
również zmniejszyć koszty użytkowania budynków.

Infrastruktura
i Środowisko

ZREALIZOWANE

***
Zgodność z celami:
PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE
REWITALIZACJI
II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska
II.4 Poprawa efektywności energetycznej budynków

Realizacja
projektu
przyczyni
się
do
zmniejszenia
niskiej
emisji
na podobszarach rewitalizacji w związku ze
stwierdzeniem bardzo wysokich przekroczeń emisji
dwutlenku
węgla

Infrastruktura
i Środowisko

NIE
ZREALIZOWANE
Zakładana realizacja
w horyzoncie
24

Id: D6D4E9A0-1362-4281-BA5D-DC0B8A2371CC. Podpisany

Strona 24

z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł
energii – etap II
lokalizacja: Gimnazjum
Publiczne nr 2 im.
Janusza
Kusocińskiego, ul.
Targowa 6,
Przedszkole Publiczne
nr 5, ul. Bolesława
Chrobrego 1, dawny
Komisariat Policji, ul.
Ignacego Łukasiewicza
4, Ochotnicza Straż
Pożarna Dziedzice, ul.
Strażacka 1 (wszystkie
obiekty na
podobszarze
rewitalizacji „Centrum”)
9.

Efektywne oświetlenie
miejskie
w CzechowicachDziedzicach
lokalizacja: podobszary
rewitalizacji „Centrum”
i „Kolonia”

remont dachów, wymiana
rynien i rur spustowych,
przebudowa
kominów,
ocieplanie
stropów,
stropodachu, ocieplenie ścian
zewnętrznych,
wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej,
izolacja ścian zewnętrznych
piwnic
i
fundamentów,
wykonanie
drenażu
opaskowego,
montaż
instalacji solarnej, montaż
instalacji
fotowoltaicznej,
wymiana
i modernizacja instalacji CO,
wymiana i modernizacja
instalacji gazu, wykonanie
nowej instalacji wentylacji
mechanicznej,
wymiana
wewnętrznej
instalacji
i
modernizacja c.w.u.
Projekt obejmuje wymianę
ok. 400 lamp na placach,
wzdłuż
ciągów
komunikacyjnych i innych
przestrzeniach publicznych
na oprawy LEDowe wraz z
częściową wymianą słupów
oświetleniowych
oraz
instalacją
inteligentnego
systemu
sterowania
oświetleniem.

z budynków użyteczności publicznej. Pozwoli to
również zmniejszyć koszty użytkowania budynków.

czasowym Programu
rewitalizacji
(do 2023 r.)

***
Zgodność z celami:
PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE
REWITALIZACJI
II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska
II.4 Poprawa efektywności energetycznej budynków

Obecnie używane oświetlenie jest nieefektywne
energetycznie. Oprawy sodowe i rtęciowe pomimo
wysokiej mocy, nie spełniają wymogów obecnej normy
oświetleniowej. Oprawy są w złym stanie technicznym
wynikającym
m.in.
z: rdzewienia i braku bieżącej konserwacji, braku
kloszy, silnego utlenienia odbłyśników.
Realizacja niniejszego projektu przyczyni się nie tylko
do polepszenia się jakości oświetlenia, ale również
do
zaoszczędzenia
energii
pierwotnej
na poziomie ok. 150 MW/rok.

Infrastruktura
i Środowisko

W TRAKCIE
REALIZACJI

***
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10.

Rozwój i modernizacja
systemu monitoringu
miejskiego
lokalizacja: Rondo
Sybiraków – ul.
Niepodległości, Rondo
Żołnierzy AK i NSZ –
ul. Legionów, Rondo
Żołnierzy Niezłomnych
– ul. Niepodległości
(podobszar rewitalizacji
„Centrum”)

11.

Przebudowa placu
autobusowego

Projekt
przewiduje
zainstalowanie dodatkowych
kamer
monitoringu
miejskiego celem objęcia
obrazem
kolejnych
newralgicznych miejsc w
centrum miasta. Zarządzanie
systemem leży w gestii Straży
Miejskiej.

W
ramach
inwestycji
powstanie nowe i bezpieczne

Zgodność z celami:
PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE
REWITALIZACJI
II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska
II.3 Poprawa jakości infrastruktury technicznej i
komunikacji zbiorowej
II.4 Poprawa efektywności energetycznej budynków
Realizacja
projektu
jest
istotna
ze
względu
na
zdiagnozowane
na podobszarze rewitalizacji „Centrum” wysokie
wskaźniki przestępczości oraz wykroczeń. Podniesie
poziom
i
poczucie
bezpieczeństwa
wśród
mieszkańców, pozwoli lepiej reagować na popełnione
wykroczenia.

Infrastruktura
i Środowisko

Całkowitej zmianie ze względu na nieodpowiednie warunki
techniczne - uległy
pierwotnie planowane
lokalizacje
kamer,
jednakże typ i cele
przedsięwzięcia zostały
zachowane.
Kamery zainstalowano w innych lokalizacjach
w
podobszarze rewitalizacji
„Centrum”:
Rondo
Wójta
Józefa
Machalicy,
rejon
przedszkola i Liceum
Ogólnokształcącego
przy ulicy Konopnickiej, skwer w rejonie
ulic
Niepodległości
i Ks. Barabasza.

***
Zgodność z celami:
PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE
REWITALIZACJI
II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska
II.5 Poprawa bezpieczeństwa publicznego

Przesłanką dla realizacji inwestycji jest zmniejszenie
emisji spalin do atmosfery oraz zwiększenie

ZREALIZOWANE

Infrastruktura
i Środowisko

ZREALIZOWANE
26
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w CzechowicachDziedzicach
lokalizacja: plac między
ul. Niepodległości,
Towarową i Kolejową
(podobszar rewitalizacji
„Centrum”)

12.

Przyjazna komunikacja
w CzechowicachDziedzicach
lokalizacja: ul. Michała
Drzymały 16
(podobszar rewitalizacji
„Centrum”)

centrum
przesiadkowe
z 4 wiatami, 7 stanowiskami
rowerowymi, umożliwiającymi
bezpieczne
pozostawienie
jednośladu i skorzystanie z
usług
przewoźników
(Bike&Ride) oraz ciągi piesze
i drogi wjazdowe i wyjazdowe.
Dla
lepszej
widoczności
stopni, pomiędzy przejściem
a peronem zastosowana
zostanie kostka brukowa
LED. Przy wejściu na każdy z
4 peronów zamontowana
zostanie
tablica
z wyświetlanym rozkładem
jazdy,
jak
również
podświetlane
słupki
z numerami peronów.
Projekt zakłada wymianę
taboru
w wieku powyżej 15 lat.
Składa
się
z trzech elementów:
1.
Zakup
autobusów
komunikacji miejskiej:
• 3 niskopodłogowe autobusy
miejskie
hybrydowe
o
długości do 12,5 m,
• 4 niskopodłogowe autobusy
miejskie o długości do12,5 m,
2.
Stworzenie Systemu
Zarządzania
Flotą
obejmującego

atrakcyjności transportu publicznego. W efekcie
inwestycji
powstanie
nowe,
bezpieczne
i bardziej funkcjonalne centrum przesiadkowe. Projekt
odpowiada
na potrzeby podnoszone przez mieszkańców w
ankietach – wielokrotnie podkreślali oni, że plac
autobusowy jest niefunkcjonalny i nieestetyczny,
a
ze
względu
na
swoje
położenie
w ważnym punkcie miasta (naprzeciwko dworca
kolejowego) powinien stanowić jego wizytówkę.
***
Zgodność z celami:
PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE
REWITALIZACJI
II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska
II.3 Poprawa jakości infrastruktury technicznej i
komunikacji zbiorowej
Chociaż za większą część zanieczyszczeń powietrza
w
polskich
gminach
odpowiada
emisja
powierzchniowa, to spory udział ma w tym również
transport. Wymiana taboru użytkowanego przez
Przedsiębiorstwo
Komunikacji
Miejskiej
w
Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. dotyczy
najstarszych, a więc najmniej ekologicznych
pojazdów. Ponadto przełoży się pozytywnie na
komfort podróży pasażerów.

Infrastruktura
i Środowisko

ZREALIZOWANE

***
Zgodność z celami:
PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE
REWITALIZACJI
II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska
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• dynamiczną informację
pasażerską w serwisie www,
• dynamiczną informację
pasażerską w aplikacji na
smartfony,
• dotykowy terminal kierowcy
informujący
m.in.
o
opóźnieniu
lub przyśpieszeniu kursu,
•
oprogramowanie
specjalistyczne
do zarządzania rozkładem
jazdy,
•
oprogramowanie
do
zarządzania
i ewidencji czasu pracy
kierowców,
oraz
pracowników
zaplecza
technicznego,
• przygotowanie infrastruktury
systemu poboru opłat za
przejazd
w kierunku elektronicznych
rozliczeń,
•
rozbudowę
systemu
monitoringu wizyjnego,
• montaż systemów blokady
alkoholowej we wszystkich
pojazdach,
• montaż ładowarek USB
we wszystkich pojazdach,
3. Stworzenie stanowiska
kontrolno-diagnostycznego
autobusów hybrydowych

II.3 Poprawa jakości infrastruktury technicznej i
komunikacji zbiorowej

28
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13.

Modernizacja zaplecza
kajakowego
w CzechowicachDziedzicach
lokalizacja: ul. Nad
Wisłą (podobszar
rewitalizacji „Kolonia”)

14.

Zagospodarowanie
terenu przy ul.
Hutniczej na skwer i
plac zabaw

Przedmiotem inwestycji jest
modernizacja
zaplecza
kajakowego
w
CzechowicachDziedzicach
wraz
z instalacjami, niezbędną
infrastrukturą
techniczną,
budową zjazdu z drogi
wewnętrznej, budową drogi
wewnętrznej, budową wiaty
na motorówkę oraz urządzeń
budowlanych
związanych
z budynkiem na działkach nr
4283/1, 04269/4, 04284/8,
04793/2 przy ulicy Nad Wisłą
w
CzechowicachDziedzicach.

Projekt
zakłada
zagospodarowanie
działki
przy
ul.
Hutniczej
8
i wykonanie na niej skweru
oraz placu zabaw dla dzieci.

lokalizacja: ul. Hutnicza
8 (podobszar
rewitalizacji „Centrum”)

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa
stanu technicznego oraz warunków termicznych, co
w konsekwencji przełoży się na poprawę warunków
treningowych sekcji kajakarskiej. Ponadto mieszkańcy
zarówno
w
czasie
warsztatów,
jak
i
w
ankietach
wielokrotnie
powtarzali,
że chcieliby, aby staw Kopalniok ponownie
funkcjonował jako miejsce wypoczynku mieszkańców.
Stworzenie możliwości korzystania z kajaków na tym
akwenie zachęci młodzież do aktywnego uprawiania
sportu, który dodatkowo pomaga walczyć np. z
uzależnieniami.

Infrastruktura
i Środowisko

ZREALIZOWANE

Infrastruktura
i Środowisko

ZREALIZOWANE

***
Zgodność z celami:
PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE
REWITALIZACJI
I. Rozwój potencjału społeczno-zawodowego
I.2 Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców
II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska
II.2 Rozbudowa i zagospodarowanie terenów
rekreacyjnych
Projekt poprawi estetykę i funkcjonalność terenu,
dając okolicznym mieszkańcom miejsce do
odpoczynku i zabawy z dziećmi. W najbliższym
sąsiedztwie nie ma terenów zielonych ani placów
zabaw. Natomiast osiedle charakteryzuje się dużą
liczbą
starszych
osób
oraz
rodzin
z dziećmi. Dzieci – nie mając miejsca
do zabawy – często bawią się blisko jezdni, a ul.
Hutnicza stanowi drogę dojazdową do okolicznych
firm i odbywa się nią m.in. ruch pojazdów
ciężarowych,
co
stanowi
zagrożenie
dla
bezpieczeństwa dzieci.
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15.

Zagospodarowanie
terenów na cele
rekreacyjne przy ul.
Królowej Jadwigi w
CzechowicachDziedzicach
lokalizacja: ul. Królowej
Jadwigi (podobszar
rewitalizacji „Kolonia”)

16.

Remont i konserwacja
dachu i elewacji
zewnętrznej na
kościele pw. św.

Realizacja przedsięwzięcia
obejmuje
wykonanie
centralnego stawu, wokół
którego
zaprojektowano
system ścieżek i dojść
komunikacyjnych.
Przy
każdym wejściu zaplanowano
elementy
edukacyjne
związane
z
historią
miasta.
Na
zagospodarowywanym
terenie
zaprojektowano
różnorodne
elementy
rekreacyjne, takie jak: place
zabaw, siłownię plenerową
czy górki rekreacyjne. Wzdłuż
ścieżek rozlokowane zostaną
latarnie
i
siedziska
otoczone
krzewami
i niskimi drzewami.
W
ramach
inwestycji
wymienione
zostaną
zdegradowane
elementy
więźby
dachowej,

***
Zgodność z celami:
PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE
REWITALIZACJI
II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska
II.2 Rozbudowa i zagospodarowanie terenów
rekreacyjnych
II.5 Poprawa bezpieczeństwa publicznego
Celem realizacji przedsięwzięcia jest udostępnienie
mieszkańcom podobszaru rewitalizacji Kolonia (oraz
innym
mieszkańcom
miasta)
przestrzeni
o charakterze rekreacyjnym, zróżnicowanej funkcji,
formie architektonicznej i przeznaczeniu. Odpowiada
to
na
problem
wynikający
z
braku
zagospodarowanych
i
atrakcyjnych
terenów
służących rekreacji i wypoczynkowi.
***
Zgodność z celami:
PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE
REWITALIZACJI
II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska
II.2 Rozbudowa i zagospodarowanie terenów
rekreacyjnych

Celem projektu jest remont i konserwacja dachu oraz
elewacji zewnętrznej na budynku kościoła, co pozwoli
przywrócić
odpowiedni
stan
zabytku.
Przeprowadzenie tych prac jest istotne, bowiem

Infrastruktura
i Środowisko

Infrastruktura
i Środowisko

W TRAKCIE
REALIZACJI

W TRAKCIE
REALIZACJI
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Katarzyny w
CzechowicachDziedzicach
lokalizacja: ul.
Kopernika 45
(podobszar rewitalizacji
„Centrum”)

17.

Przebudowa i
adaptacja pomieszczeń
„Dworku Stara
Cynkownia” w
CzechowicachDziedzicach przy ul.
Hutniczej 12 na
centrum hotelowokonferencyjne i
strzelnicę sportową

lokalizacja: ul. Hutnicza
12 (podobszar
rewitalizacji „Centrum”)

zastosowana zostaną maty
Foxx oraz Trela. Wymienione
zostanie pokrycie dachowe
oraz
orynnowanie.
Remontowi poddana zostanie
również
wieża
oraz
sygnaturka.
Elewacja
zostanie
uzupełniona
w
miejscach
tego
wymagających oraz w całości
odremontowana.
Projekt
może
otrzymać
dofinansowanie w ramach
poddziałania
5.3.1
RPO
WSL.

Zakres rzeczowy obejmuje:
a) Zmianę
sposobu
użytkowania
II
kondygnacji
oraz
poddasza
budynku
handlowo-usługowego
„Dworek
Stara
Cynkownia” polegająca
na:
✓ II kondygnacja - adaptacji
biur i kawiarni oraz ich
zapleczy
higienicznosanitarnych
na
salę
konferencyjną
oraz
pokoje noclegowe wraz z
pomieszczeniami
towarzyszącymi,

kościół jest najstarszym zabytkiem w mieście. Mieści
się na terenie istotnym z punktu widzenia dziedzictwa
historycznego
i przyrodniczego miasta Czechowice-Dziedzice.
Ponadto proces degradacji zabytku jest tak
zaawansowany, że wymaga pilnego przeprowadzenia
prac budowlanych, aby kościół nie stanowił
zagrożenia. Dodatkowo istotne znaczenie ma fakt
wysokiego
poziomu
nasycenia
podobszarów
rewitalizacji w mieście obiektami zabytkowymi.
***
Zgodność z celami:
PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE
REWITALIZACJI
II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska
II.5 Poprawa bezpieczeństwa publicznego
Obiekt, którego dotyczy projekt, jest zaadaptowanym
na cele komercyjne dawnym przyzakładowym
ośrodkiem
kultury.
Wymaga
dalszych
prac
adaptacyjnych, aby lepiej pełnić swoje funkcje w
harmonii z otoczeniem, a także aby poszerzyć ofertę i
przyczynić się do utworzenia nowych, trwałych miejsc
pracy. W wyniku realizacji projektu zwiększona
zostanie liczba etatów obsługi centrum hotelowokonferencyjnego - pojawią się oferty pracy dotyczące
obsługi klientów oraz prac konserwatorskich i
porządkowych, w tym dla osób o niższych
kwalifikacjach.
Realizacja
projektu
umożliwi
poszerzenie lokalnej oferty spędzania czasu wolnego,
aktywizacji ruchowej i kulturalnej (w tym dla osób
starszych i młodzieży).

Infrastruktura
i Środowisko

NIE
ZREALIZOWANE
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poddasze nieużytkowe adaptacji
części
nieużytkowego poddasza
na pokoje noclegowe.
Budowę
windy
wewnętrznej
wraz
szybem windowym.
Remont
istniejącej
strzelnicy wraz z klatką
schodową.
Modernizację parkingu
wraz
z
drogami
wewnętrznymi.
Modernizacja
obiektu
starej
kręgielni
na
strzelnicę sportową.

Zgodność z celami:
PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE
REWITALIZACJI
I. Rozwój potencjału społeczno-zawodowego
I.2 Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców
II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska
II.2 Rozbudowa i zagospodarowanie terenów
rekreacyjnych

Zakres działań obejmuje:
a) roboty
budowlane
związane ze zmianą
sposobu użytkowania z
obiektu
szkoły
na
budynek administracyjnobiurowy pod nadzorem
Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
w Bielsku-Białej
b) termomodernizację
obiektu poprzez zmianę
sposobu ogrzewania z
węglowego na gazowe,
wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, ocieplenie
dachu i remont elewacji.

Zabytkowy obiekt, którego dotyczy projekt, od lat
siedemdziesiątych XX w. do 2017 r. funkcjonował,
jako placówka edukacyjna, po czym został
opuszczony.
Tymczasem
obecna
siedziba
Administracji
Zasobów
Komunalnych
w
Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 85 nie
spełnia wymogów BHP, nie pozwala na odpowiedni
poziom usługi i standard obsługi klienta, w tym osób
niepełnosprawnych, dla których dostępność obiektu
jest utrudniona.
Realizacja projektu rozwiąże wskazane problemy
lokalowe gminnej jednostki organizacyjnej i jej
klientów, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych
oraz starszych z ograniczeniami w poruszaniu się.
Ponadto termomodernizacja obiektu przyczyni się do
ograniczenia niskiej emisji.
***

✓

b)

c)

d)

e)

18.

Adaptacja budynku
przy ul. Legionów 59 w
CzechowicachDziedzicach na
siedzibę Administracji
Zasobów Komunalnych

lokalizacja: ul.
Legionów 59
(podobszar rewitalizacji
„Centrum”)

Infrastruktura
i Środowisko

NIE
ZREALIZOWANE
Planowana realizacja
w latach 2021-2022
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c) udostępnienie wszystkich
kondygnacji dla osób
niepełnosprawnych
poprzez montaż dźwigu
osobowego.

Zgodność z celami:
PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE
REWITALIZACJI
II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska
II.3 Poprawa jakości infrastruktury technicznej i
komunikacji zbiorowej
II.4 Poprawa efektywności energetycznej budynków
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Ocena realizacji zapisów Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice

Monitorowanie procesu rewitalizacji w Gminie i jego ocena są niezbędnymi narzędziami stosowanymi
w procesie zarządzania Programem. Systematyczne i ciągłe pozyskiwanie, analizowanie oraz
wykorzystywanie informacji dla celów kontroli zarządzania pozwala na podejmowanie decyzji o dalszym
wdrażaniu zaplanowanych działań.
Zgodnie z przyjętymi regułami wdrażania Programu w ramach jego monitoringu stosuje się ogólną
ocenę realizacji jego zapisów pod kątem skuteczności osiągania jego celów, efektywności oraz trafności
doboru zaplanowanych i realizowanych działań.
W zakresie oceny wdrażania Programu pod kątem skuteczności należy rozważyć, czy udało się
osiągnąć wyznaczone cele. Przyjmując Program założono, że w efekcie prowadzenia przedsięwzięć
rewitalizacyjnych osiągnięte zostaną dwa cele strategiczne i zaproponowano zestaw kierunków działań,
których realizacja powinna sprzyjać osiągnięciu tychże celów. I tak dla celu strategicznego I. Rozwój
potencjału społeczno-zawodowego przyjęte kierunki działań to:
I.1 Wsparcie rodzin,
I.2 Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców,
I.3 Aktywizacja społeczności lokalnej,
I.4 Poprawa efektywności procesów nauczania,
natomiast dla osiągnięcia celu II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska realizować powinno się
następujące działania:
II.1 Zachowanie bioróżnorodności,
II.2 Rozbudowa i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych,
II.3 Poprawa jakości infrastruktury technicznej i komunikacji zbiorowej,
II.4 Poprawa efektywności energetycznej budynków,
II.5 Poprawa bezpieczeństwa publicznego.
Biorąc pod uwagę wcześniej omówione projekty rewitalizacyjne, należy zauważyć, że wśród
przedsięwzięć zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji znajdują się projekty adekwatne do
każdego z powyżej przedstawionych kierunków działań. Biorąc pod uwagę wcześniej wskazane
produkty i rezultaty tychże przedsięwzięć, uzasadnione będzie twierdzenie, że ich realizacja przyczyniła
się do rozwoju potencjału społeczno-zawodowego oraz do poprawy stanu infrastruktury i środowiska w
wyznaczonych obszarach rewitalizacji, a zatem można przyjąć, że przyjęte cele strategiczne są
skutecznie realizowane, co z kolei powinno przełożyć się na realizację celu głównego programu
Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice, którym jest podniesienie jakości życia na obszarze
rewitalizacji.
W odniesieniu do efektywności wdrażania Programu, czyli zachowania właściwej proporcji nakładów
ludzkich, finansowych, rzeczowych do osiągniętych rezultatów, należy zauważyć, że zaplanowane
działania realizowane są przez następujące typy interesariuszy – instytucje samorządowe,
przedsiębiorców oraz stowarzyszenie i wspólnotę wyznaniową. W przypadku zdecydowanej większości
przedsięwzięć (80%) znajduje zastosowanie zasada celowego, racjonalnego i terminowego
wydatkowania środków publicznych, natomiast w pozostałych przypadkach efektywność projektów leży
34
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w sposób naturalny w interesie ich realizatorów. Można zatem założyć, że realizacja projektów odbywa
się przy zachowaniu właściwych proporcji nakładów i efektów, a to przekłada się korzystnie na
efektywność wdrażania Programu Rewitalizacji.
Ponadto pomocną w ocenie efektywności wdrażania Programu Rewitalizacji Gminy CzechowiceDziedzice jest analiza wskaźnikowa obrazująca trendy zmian w podobszarach rewitalizacji, jakie zaszły
od czasu jego przyjęcia w 2017 r. Przez porównanie aktualnych wielkości wskaźników do danych sprzed
realizacji Programu, otrzymujemy informację o strukturze zjawisk zachodzących w poszczególnych
podobszarach. I tak w oparciu o założenia Programu możemy ocenić, że dla podobszaru rewitalizacji
Centrum 14 z 20 wskaźników zmienia się w sposób korzystny, natomiast w podobszarze rewitalizacji
Kolonia korzystne trendy wykazuje 11 wskaźników. Sytuacja w obu podobszarach wydaje się zatem
kształtować zgodnie z oczekiwaniami. Można przyjąć, że świadczy to o efektywnym wdrażaniu
Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice. Należy jednak zauważyć, że okres wdrażania
jest relatywnie krótki, a ponadto na kształtowanie się wskaźników istotny wpływ mają warunki
makroekonomiczne, kształtujące się niezależnie od działań Programu. Szczegółowe zobrazowanie
dotychczasowych trendów zmian wskaźników dla poszczególnych podobszarów przedstawiają
poniższe tabele.
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Analiza wskaźnikowa dla podobszaru rewitalizacji Centrum

Cel rewitalizacji

Wskaźnik

Zmiana
spadek

Rozwój potencjału społecznozawodowego

Udział bezrobotnych w liczbie
ludności w wieku produkcyjnym



Osoby korzystające z pomocy
społecznej na 1000
mieszkańców

spadek

Osoby korzystające z pomocy
społecznej z powodu ubóstwa
na 1000 mieszkańców

spadek

Osoby korzystające z pomocy
społecznej z powodu
bezrobocia na 1000
mieszkańców
Osoby korzystające z pomocy
społecznej z powodu
niepełnosprawności na 1000
mieszkańców
Osoby korzystające z pomocy
społecznej z powodu
uzależnień na 1000
mieszkańców

spadek

Osoby uzależnione od alkoholu
i skierowane na leczenie na
1000 mieszkańców

spadek




spadek


spadek



spadek

Zasiłki rodzinne na 1000
mieszkańców
Zasiłki pielęgnacyjne na 1000
mieszkańców
Przestępstwa o charakterze
kryminalnym na 1000
mieszkańców
Czyny karalne na 1000
mieszkańców


wzrost
brak danych
brak danych

spadek
Wykroczenia na 1000
mieszkańców
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spadek
Liczba Niebieskich kart na
1000 mieszkańców



Czytelnicy bibliotek publicznych
na 1000 mieszkańców

spadek
wzrost

Frekwencja w wyborach
parlamentarnych

Poprawa stanu infrastruktury i
środowiska

Liczba podmiotów
gospodarczych na 1000
mieszkańców
Emisja dwutlenku węgla z
obiektów użyteczności
publicznej na 1000
mieszkańców [Mg/rok]
Poziom zużycia energii
cieplnej/elektrycznej
Powierzchnia
zrewitalizowanych/nowych
terenów rekreacji
Powierzchnia
zmodernizowanych obiektów
kultury/sportu


spadek
spadek


brak danych
wzrost


wzrost
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Analiza wskaźnikowa dla podobszaru rewitalizacji Kolonia

Wskaźnik

Cel rewitalizacji

Zmiana

spadek

Rozwój potencjału społecznozawodowego

Udział bezrobotnych w liczbie
ludności w wieku produkcyjnym



Osoby korzystające z pomocy
społecznej na 1000
mieszkańców

spadek

Osoby korzystające z pomocy
społecznej z powodu ubóstwa
na 1000 mieszkańców

spadek

Osoby korzystające z pomocy
społecznej z powodu
bezrobocia na 1000
mieszkańców
Osoby korzystające z pomocy
społecznej z powodu
niepełnosprawności na 1000
mieszkańców
Osoby korzystające z pomocy
społecznej z powodu
uzależnień na 1000
mieszkańców
Osoby uzależnione od alkoholu
i skierowane na leczenie na
1000 mieszkańców

spadek




spadek


wzrost

wzrost
spadek

Zasiłki rodzinne na 1000
mieszkańców
Zasiłki pielęgnacyjne na 1000
mieszkańców
Przestępstwa o charakterze
kryminalnym na 1000
mieszkańców
Czyny karalne na 1000
mieszkańców


wzrost
brak danych
brak danych
spadek

Wykroczenia na 1000
mieszkańców



Liczba Niebieskich kart na
1000 mieszkańców

wzrost
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Czytelnicy bibliotek publicznych
na 1000 mieszkańców

spadek
wzrost

Frekwencja w wyborach
parlamentarnych

Poprawa stanu infrastruktury i
środowiska

Liczba podmiotów
gospodarczych na 1000
mieszkańców
Emisja dwutlenku węgla z
obiektów użyteczności
publicznej na 1000
mieszkańców [Mg/rok]
Poziom zużycia energii
cieplnej/elektrycznej
Powierzchnia
zrewitalizowanych/nowych
terenów rekreacji
Powierzchnia
zmodernizowanych obiektów
kultury/sportu


spadek
spadek


brak danych
wzrost


wzrost



Ostatnim zakładanym aspektem oceny wdrażania Programu rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice
jest kwestia trafności doboru celów operacyjnych i odpowiedź na pytanie czy przełożył się on na
realizację celów strategicznych. Jak wykazano wcześniej, przyjęte kierunki działań są realizowane
poprzez konkretne przedsięwzięcia, których produkty i rezultaty uzasadniają adekwatność przyjętych w
Programie założeń. Także korzystne trendy zmian w podobszarach rewitalizacji wydają się potwierdzać
trafność doboru kierunków działań, jak i celów zaplanowanych przedsięwzięć. Na tym etapie wdrażania
nie zidentyfikowano zatem przesłanek do poszerzenia spektrum zaplanowanych działań.
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Bariery w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz rekomendowane działania zaradcze

W wyniku analizy stanu zaawansowania realizacji podstawowych projektów i przedsięwzięć
rewitalizacyjnych zidentyfikowano barierę uniemożliwiającą realizację projektu Mam prawo
do pomocy. W fazie przygotowania przedsięwzięcia analiza zasobów wykazała, że Gmina
Czechowice-Dziedzice nie dysponuje lokalem spełniającym wymogi dla utworzenia mieszkania
chronionego lub treningowego. Był to niezbędny element planowanego przedsięwzięcia, warunkujący
możliwość ubiegania się o jego dofinasowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-20. Rekomenduje się powtórną analizę możliwości realizacji tego
przedsięwzięcia z uwagi na jego istotne znaczenie w skali całego Programu.
Pośród pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie zidentyfikowano barier uniemożliwiających ich
realizację w perspektywie czasowej Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice, tj. do 2023
roku, jedynie pod znakiem zapytania stoi projekt Przebudowa i adaptacja pomieszczeń „Dworku
Stara Cynkownia” w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Hutniczej 12 na centrum hotelowokonferencyjne i strzelnicę sportową. Podmiot, który wnioskował o wprowadzenie przedsięwzięcia
do Programu, nie prowadzi już działalności w tym obiekcie. Przedsięwzięcie ma status uzupełniającego
i jego znaczenie dla realizacji Programu Rewitalizacji nie jest kluczowe, zatem w tym przypadku
rekomendowane jest jedynie rozpoznanie dalszych zamierzeń właściciela i użytkowników obiektu
w aspekcie przedmiotowego przedsięwzięcia.
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