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Rozdział 1: Opis wizji stanu obszaru, cele rewitalizacji oraz odpowiadające im 

kierunki działań 

 

Po ustaleniu obszaru, który będzie poddany rewitalizacji i zdiagnozowaniu problemów na nim 

występujących, po uwzględnieniu oczekiwań mieszkańców i konsultacjach społecznych przygotowano 

wizję stanu oczekiwanego po przeprowadzeniu projektów. Dzięki realizacji zakładanych celów 

i podążaniu w wyznaczonym kierunku, osiągnięty zostanie następujący stan: 

I. Wizja: 

 

 

 

 

 

 

II. Cel główny:  

 

 

 

 

 

III. Cele szczegółowe: 

Przyjęta wizja i główny cel rewitalizacji odpowiadają wcześniej zidentyfikowanym potrzebom 

i prowadzą do eliminacji lub ograniczenia negatywnych zjawisk na wyznaczonych obszarach.  

Powyższe założenia będą realizowane przez następujące cele szczegółowe obejmujące wszystkie 

sfery procesu rewitalizacji (tj. społeczną, gospodarczą, przestrzenno – funkcjonalną, techniczną 

i środowiskową): 

1. Aktywizacja społeczna  wspólnot lokalnych, wzmocnienie poczucia odpowiedzialności i więzi 

sąsiedzkiej 

Na podstawie przeprowadzonej w Gminie Biskupice analizy wyodrębniono obszary szczególnie 

zagrożone społeczną apatią i wycofaniem się mieszkańców z życia wspólnotowego. Postawa taka 

zagraża eskalacją przestępczości, ubóstwa, bezrobocia i innych patologii na wskazanych obszarach, co 

prowadzić może do postępującej marginalizacji i ekskluzji jednostek, a nawet całych środowisk 

zamieszkałych na terenie rewitalizacji. 

Poprawa standardu życia mieszkańców obszarów objętych rewitalizacją poprzez wprowadzenie 
nowej jakości w aspekcie społecznym, środowiskowym, estetycznym i gospodarczym za pomocą 
powstrzymania degradacji obiektów wskazanych w konsultacjach społecznych jako najbardziej 
wymagające rewitalizacji, przywrócenie najistotniejszym z punktu widzenia jakości 
funkcjonowania obszarów zdegradowanych obiektom wskazanym przez zainteresowanych ich 
pierwotnych – istotnych z punktu widzenia lokalnego rozwoju funkcji, budowa nowych 
obiektów użyteczności publicznej, wprowadzenie elementów ekologicznych w funkcjonowanie 
obszarów zdegradowanych i całej gminy. 

Przemiana terenów zdegradowanych w obszarze społecznym, gospodarczym, przestrzenno – 

funkcjonalnym, technicznym i środowiskowym na tereny wspierające mieszkańców 

w budowaniu więzi społecznych, rozwijaniu kwalifikacji zawodowych, prowadzeniu zyskownej 

działalności gospodarczej w zadbanej przestrzeni publicznej i zdrowym środowisku 

przyrodniczym.  
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W związku z uzyskanymi w trakcie analizy wskaźnikami, zasadnym jest prowadzenie działań mających 

na celu integrację całej społeczności wskazanych obszarów, umożliwienie mieszkańcom czynnej 

integracji poprzez wyjście z domu i spotykanie się w przyjaznej przestrzeni publicznej. Konieczne jest 

zapewnienie mieszkańcom możliwości podejmowania aktywności mających na celu budowanie oraz 

wzmacnianie tożsamości  lokalnej i zacieśnianie więzi sąsiedzkich poprzez organizowanie wspólnych 

imprez mających na celu integrację i międzypokoleniową wymianę doświadczeń oraz wspieranie 

oddolnych inicjatyw.  

2. Rozwój i wzmacnianie potencjału gospodarczego mieszkańców Gminy Biskupice 

Zaproponowane działania rewitalizacyjne mają na celu poprawę warunków infrastrukturalnych 

sprzyjających rozwojowi mikro, małej i średniej przedsiębiorczości. Problemem  omawianych 

obszarów jest wzrastające szczególnie długotrwałe bezrobocie. Zjawisku negatywnemu, towarzyszy 

zjawisko pozytywne jakim jest zjawisko rozwijającej się przedsiębiorczości. Wskazuje to na możliwość 

samoochrony organizmu jakim jest gmina poprzez wchłonięcie eksplozji osób długotrwale 

bezrobotnych przez stworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Doprowadzenie 

do takiego zjawiska jest możliwe poprzez utworzenie obszarów szczególnie sprzyjających inkubacji 

nowych przedsięwzięć  gospodarczych i rozwojowi już istniejących poprzez zapewnienie lokalnym 

przedsiębiorcom jak najlepszych warunków do zakładania i rozwijania inicjatyw gospodarczych. 

3. Zapewnienie mieszkańcom obszaru rewitalizacji optymalnych warunków do mieszkania, 

prowadzenia życia codziennego i spędzania czasu wolnego. 

Zmiana jakości infrastruktury tworzącej publiczną przestrzeń, poprawa walorów estetycznych i 

dostępności do usług za pośrednictwem poprawy stanu technicznego ma znaczny wpływ na szeroko 

pojętą jakość życia. Podejmowane w ramach rewitalizacji działania modernizacyjne i zwiększające 

efektywność wykorzystania istniejącego potencjału wskazanych obszarów poprzez zapewnienie 

mieszkańcom lepszej jakości życia będą miały duży wpływ na jakość działania w sferze gospodarczej i 

społecznej. 

Dzięki doinwestowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie pieców i 

przydomowych oczyszczalni ścieków, znacznej poprawie ulegnie jakość środowiska, w którym żyją 

mieszkańcy. 

Dzięki stworzeniu i poprawie miejsc działalności kulturalnej i społecznej, ich oznaczenia i estetyki, 

poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców. Zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej i spędzania 

czasu wolnego, będzie miało bezpośrednie przełożenie na poprawę jakości życia i wsparcie procesów 

przeciwdziałania patologiom opisanym w pogłębionej analizie obszaru rewitalizacji. 

IV. Kierunki działań: 

Cel 1: aktywizacja społeczna  wspólnot lokalnych, wzmocnienie poczucia odpowiedzialności i więzi 

sąsiedzkiej  

1.1. Rozwój działalności organizacji kulturalnych, sportowych i prozdrowotnych 

1.2. Integracja grup społecznych oraz tworzenie więzi w grupie społecznej  

1.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i innym negatywnym zjawiskom i patologiom 

Cel 2: rozwój i wzmacnianie potencjału gospodarczego mieszkańców gminy biskupice 

2.1. Wspieranie działań wspierających przedsiębiorczość 
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2.2. Działania wzmacniające aktywność gospodarczą 

Cel 3: zapewnienie mieszkańcom obszaru rewitalizacji optymalnych warunków do mieszkania, 

prowadzenia życia codziennego i spędzania czasu wolnego. 

3.1. Zwiększenie funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej i turystycznej 

3.2. Poprawa jakości życia, ochrona zdrowia i środowiska naturalnego 

3.3. Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych (w tym poprawa bezpieczeństwa)  

3.4. Stworzenie nowych miejsc do efektywnego spędzania czasu wolnego i nauki 
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Rozdział 2: Pogłębiona analiza obszaru rewitalizacji 

 

Obszar rewitalizacji wyznaczony Uchwałą nr XXXI/222/16 z dnia 10 listopada 2016 r., na potrzeby 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 2016-2020 objął cztery podobszary: 

 

 

 

 

 

 

Wskazany obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 303,04 ha (7,37% ogólnej powierzchni gminy)  

i zamieszkiwany jest przez 2 658 mieszkańców, co stanowi 27,41% ogółu ludności gminy. Tym samym 

obszar ten spełnia kryteria wielkościowe dla obszarów rewitalizacji, jakie zostały określone w Ustawie 

z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) i Wytycznych Ministra Rozwoju 

w zakresie rewitalizacji. Cały obszar rewitalizacji jest spójny pod względem przestrzenno-

funkcjonalnym, gdzie różne funkcje wzajemnie się przenikają i dopełniają.  Jego charakterystyka 

dokonana została w oparciu o szczegółowe wyniki procedury delimitacji oraz na podstawie 

przeprowadzonych badań terenowych. 

Powyższe podobszary obszaru zdegradowanego zostały wskazane jako obszar rewitalizacji  

z uwagi na znaczne nasilenie problemów społecznych (są to cztery najbardziej kryzysowe jednostki  

w sferze społecznej) gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz 

technicznych. 

Tabela 1: zestawienie danych nt. obszaru rewitalizacji 

Obszar Powierzchnia (ha) % powierzchni 
gminy 

Liczba osób % mieszkańców 
gminy 

Bodzanów 133,01 3,23 1345 13,87 

Zabłocie 57,43 1,40 364 3,75 

Sułów 54,18 1,32 544 5,61 

Jawczyce 58,42 1,42 405 4,18 

Razem: 303,04 7,37 2 658 27,41 

Źródło: materiały gminy. 

 

  

1. Bodzanów (jednostka nr 3),  

2. Zabłocie (jednostka nr 6), 

3. Sułów (jednostka nr 8), 

4. Jawczyce (jednostka nr 10). 
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I. Podobszar Bodzanów 

Podobszar ten jako jednostka urbanistyczna 

zajmuje powierzchnię 133,01 ha, co stanowi 3,23% 

powierzchni gminy, zamieszkiwany jest przez 1345 

osób co stanowi 13,87% mieszkańców gminy. 

Sfera społeczna 

Na kryzys w sferze społecznej w omawianej 

jednostce największy wpływ miały następujące 

zjawiska: 

- bezrobocie, 

    - przestępczość, 

    - edukacja. 

Na omawianym obszarze, jako bezrobotni w Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 5,97% 

mieszkańców, z czego 2,46% stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, co stanowi najwyższy 

wskaźnik w gminie. 

Liczba przestępstw i wykroczeń zgłoszona na 100 mieszkańców za rok 2015 wyniosła 1,78%, co 

również daje najwyższy wskaźnik w Gminie. 

Średni wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty za ten sam rok wyniósł 71,88% gdzie średnia dla gminy 

78,68%. Jest to stan niepokojący, tym bardziej, że na podstawie pogłębionej analizy ustalono, iż 

w poprzednich latach, przez dwa lata z rzędu obszar uzyskiwał wyniki wyższe od średnich 

wyników gminy.  

Tabela 2: Wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty w latach 2011-2014 

 
 Wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty 

2012 2013 2014 

 Punkty % Punkty % Punkty % 

Uczniowie z podobszaru Bodzanów 23 57,5 23,56 58,89 29,33 73,33 

Średni wynik dla szkół  
z obszaru gminy Biskupice 

25,59 
63,98 

 
23,25 58,12 25,8 64,6 

Różnica - 2,59 - 6,48 0,31 0,77 3,53 8,73 

Źródło: OKE Kraków, materiały gminy. 

Z pomocy społecznej w 2015 roku korzystało ponad 5% mieszkańców podobszaru Bodzanów. Na 

przestrzeni lat 2011 – 2013 liczba osób wspierających się w codziennym życiu pomocą społeczną 

wynosiła między13, a 15 % mieszkańców gminy. 

Tabela 3: Korzystanie z pomocy społecznej w latach 2011-2013 

 
 Korzystanie z pomocy społecznej 

2011 2012 2013 

 
Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 

rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 

rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 

rodzinach 
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Podobszar Bodzanów 45 59 52 104 52 89 

Cała gmina 337 609 347 714 367 782 

Udział procentowy podobszaru 13% 10% 15% 15% 14% 11% 

Źródło: materiały gminy. 

Jednym z głównych potencjałów omawianego obszaru jest niski odsetek osób i rodzin korzystających 

z pomocy społecznej. Są to najniższe wskaźniki ze wszystkich obszarów wyłonionych do rewitalizacji. 

Liczba osób objętych pomocą społeczną na 100 mieszkańców wyniosła 5,13, gdzie średnia dla gminy 

to 6,72. Podobnie w przypadku osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej –  tu, wskaźnik 

wynosi 0,59 osoby na 100 mieszkańców, gdzie średnia dla gminy to 1,38. Warty odnotowania jest 

również fakt, że w 2015 roku nie wydano ani jednej niebieskiej karty. 

Pozostałe sfery 

Omawiany obszar charakteryzuje się odsetkiem przedsiębiorców wyższym niż średnia dla gminy, 

która wynosi 4,66%; na omawianym obszarze wskaźnik wynosi 4,76%. Pogłębiona diagnoza wykazała, 

że jest to obszar bardzo dynamiczny jeśli chodzi o prowadzenie DG. Udział obszaru w aktywności 

przedsiębiorczej gminy kształtował się w latach 2014 – 2016 na około 15%. Niepokojąco 

przedstawiają się dane za 2016 rok, gdzie pojawiły się tylko dwa nowe przedsięwzięcia, a w sumie 10 

zostało wykreślonych  i zawieszonych (odpowiednio: 4 i 6). 

Tabela 4: Zmiany we wpisach CEDG w latach 2014 -2016 

 

Zmiany w Ewidencji Działalności Gospodarczej 

2014 2015 2016 
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Podobszar 
Bodzanów 0 4 2 5 3 0 1 4 2 4 4 6 

Cała 
gmina 24 21 16 26 22 7 9 20 46 32 24 46 

Udział % 
obszaru 

0 19 12,5 19,2 13,6 0,0 11,1 20,0 
4,3 

12,5 16,7 13,0 

Źródło: materiały gminy. 

Na terenie omawianego obszaru występuje zjawisko osuwisk. Powierzchnia osuwisk stanowi 0,97% 

całego obszaru, przy średniej dla gminy wynoszącej 4,15%, na terenach zagrożonych 

umiejscowionych jest 13 budynków.  

Obszar co do zasady nie został w sferze przestrzenno - funkcjonalnej zdiagnozowany jako 

zdegradowany. Jednakże warto podnieść w tym miejscu, że cała gmina boryka się z problemem braku 

miejsc w przedszkolach. Wskaźnik dostępności jest wysoce niepokojący. Na jedno miejsce 

w przedszkolu na terenie gminy przypada 5,5 dzieci w wieku do lat 5, co wyraźnie obrazuje 

zapotrzebowanie wśród mieszkańców gminy na tego typu usługi. W przeprowadzonej we wrześniu 
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2016 roku ankiecie w formie elektronicznej 55% mieszkańców gminy opowiedziało się za zmianą tego 

stanu rzeczy.   

W sferze technicznej, omawiany obszar został sklasyfikowany jako zdegradowany.   
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II. Podobszar Zabłocie 

Podobszar ten jako jednostka urbanistyczna 

zajmuje powierzchnię 57,43 ha, co stanowi 

1,40% powierzchni gminy, zamieszkiwany jest 

przez 364 osób co stanowi 3,75% mieszkańców 

gminy. 

Sfera społeczna 

Na kryzys w sferze społecznej w omawianej 

jednostce największy wpływ miały 

następujące zjawiska: 

- ubóstwo,  

- edukacja. 

Praktycznie co dziesiąta osoba (9,89%) zamieszkująca omawiany teren korzystała w 2015 roku 

z pomocy społecznej. 2,47% mieszkańców korzysta z pomocy długotrwale, czyli ma utrwalony 

schemat wyuczonej bezradności. Więcej niż co czwarta rodzina (27,47%) ma za sobą doświadczenie 

wspierania się na pomocy społecznej.  

Średni wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty na omawianym obszarze w tym samym roku wyniósł 

69,82% gdzie średnia dla gminy 78,68%. Był to drugi z najgorszych wyników w całej gminie. 

Z pogłębionej analizy wynika, że przez dwa wcześniejsze lata sytuacja przedstawiała się zgoła inaczej. 

I średnie wyniki na omawianym podobszarze, znacznie wyprzedzały wyniki gminy.  

Tabela 5: Wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty w latach 2011-2014 

 
 Wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty 

2012 2013 2014 

 Punkty Punkty Punkty 

Uczniowie z podobszaru Zabłocie 
0 

0 0 0 
0 

 

36 40,33 

Średni wynik dla szkół  
z obszaru gminy Biskupice 

25,59 23,25 25,8 

Różnica - 12,75 14,53 

Źródło: OKE Kraków, materiały gminy. 

Na przestrzeni lat 2011 – 2013 znacznie spadła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej – 

ponad 50%. W 2011 było takich rodzin, aż 26, a w 2013 już tylko 12. 

Tabela 6: Korzystanie z pomocy społecznej w latach 2011-2013 

 
 Korzystanie z pomocy społecznej 

2011 2012 2013 

 
Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 

rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 

rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 

rodzinach 

Podobszar Zabłocie 26 44 12 25 12 32 
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Cała gmina 337 609 347 714 367 782 

Udział procentowy podobszaru 8% 7% 3% 4% 3% 4% 

Źródło: materiały gminy. 

Warto dodać, że mocną stroną tego obszaru, pomimo wyraźnego ubóstwa jest brak przestępczości. 

W omawianym roku nie odnotowano na tym terenie ani jednego przestępstwa i wykroczenia. 

Potencjał stanowi również mały odsetek osób bezrobotnych – na 100 mieszkańców jest to tylko 4,17, 

gdzie średnia dla gminy to 5,26. 

Pozostałe sfery 

Odsetek przedsiębiorców na omawianym obszarze jest niższy od średniej dla gminy i wynosi 3,96%. 

Z tego powodu obszar ten został uznany za zdegradowany w sferze gospodarczej. Warto dodać, że 

w 2015 roku, tylko 0,79% przedsiębiorców zrezygnowało z prowadzenia DG, co wskazuje na pewną 

stabilność zakładanych przedsięwzięć.  Pogłębiona analiza pokazuje, że poziom przedsiębiorczości na 

omawianym terenie utrzymuje się od lat na niskim poziomie. Od roku 2014 nowe DG zostały 

zarejestrowane dopiero w 2016 roku. 

Tabela 7: Zmiany we wpisach CEDG w latach 2014 -2016 
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Podobszar 
Zabłocie 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 

Cała 
gmina 24 21 16 26 22 7 9 20 46 32 24 46 

Udział % 
obszaru 

0 0 6,3 
3,8 

0 0 0 0 
4,3 

0 4,2 0 

Źródło: materiały gminy. 

Na terenie omawianego obszaru nie występuje zjawisko osuwisk. Tym samym obszar nie należy do 

grupy zdegradowanej w zakresie sfery środowiskowej. 

Omawiany obszar został uznany za zdegradowany w sferze przestrzenno – funkcjonalnej, wskazuje to 

na ograniczony dostęp do obiektów kultury i sportu. Dodatkowo, należy pamiętać o braku 

wystarczającej liczby miejsc w przedszkolach, która pogłębia degradację w tym zakresie. 

W sferze technicznej, omawiany obszar został sklasyfikowany jako zdegradowany.  
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III. Podobszar Sułów 

Podobszar ten jako jednostka urbanistyczna 

zajmuje powierzchnię 54,18 ha, co stanowi 1,32% 

powierzchni gminy, zamieszkiwany jest przez 544 

osób co stanowi 5,61% mieszkańców gminy. 

Sfera społeczna 

Największy wpływ na wystąpienie kryzysu w sferze 

społecznej na omawianym obszarze miały 

następujące zjawiska: 

- bezrobocie, zwłaszcza bezrobocie utrwalone        

(długotrwałe),  

   - ubóstwo, 

   - przestępczość, w kontekście przemocy w rodzinie. 

Bezrobotni stanowili na omawianym obszarze 5,19%, co stanowi wynik poniżej średniej dla całej 

gminy, ale już długotrwale bezrobotni to 2,02% gdzie w całej gminie wskaźnik wynosi 1,72%. 

Pokazuje to niepokojące zjawisko utrwalonego bezrobocia. Podobnie w przypadku zjawiska ubóstwa, 

liczba osób objętych pomocą społeczną wynosi 9,38% przy średniej dla gminy 6,72%. Co trzecia 

rodzina (31,25%) korzysta z pomocy społecznej; średnia dla gminy: 24,06%. 

Wskaźnik wydanych niebieskich kart wyniósł 0,18%.  

Pomimo tak niepokojących wskazań w omówionych zjawiskach, młodzież pisząca w 2015 roku 

sprawdzian szóstoklasisty osiągnęła wyniki (81,68%) znacznie przekraczające średnią w gminie 

(78,68). Również aktywność społeczna mieszkańców omawianego obszaru jest powyżej średniej 

w gminie i frekwencja w wyborach wyniosła 53,01%, podczas gdy średnia dla gminy to: 52,85%. 

Optymizm budzi wynik sprawdzianu szóstoklasisty. Pogłębiona analiza wykazała, że rok do roku 

młodzież podchodząca do sprawdzianu uzyskiwała wyniki wyższe aniżeli średnia w gminie. 

Szczególnie spektakularnie przedstawia się wynik za 2014 rok, gdzie różnica wyniosła prawie 

15 punktów. Potencjałami omawianego obszaru jest również niewielka liczba osób o utrwalonym 

bezrobociu – najniższa na obszarach wskazanych do rewitalizacji. Wskaźnik osób długotrwale 

bezrobotnych wynosi 1,1, a średnia dla gminy 1,38. Warto nadmienić również, że na omawianym 

obszarze w 2015 roku nie zgłoszono ani jednego przestępstwa (z pominięciem niebieskiej karty).  

Tabela 8: Wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty w latach 2011-2014 

 
 Wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty 

2012 2013 2014 

 Punkty Punkty Punkty 

Uczniowie z podobszaru Sułów 31,5 27,5 40 

Średni wynik dla szkół  
z obszaru gminy Biskupice 

25,59 23,25 25,8 

Różnica 5,91 4,25 14,2 

Źródło: OKE Kraków, materiały gminy. 
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Pogłębiona analiza korzystania z pomocy społecznej również pokazuje optymistyczną tendencję 

w tym zakresie. Na przestrzeni lat 2011 – 2013 liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 

spadła niemal dwukrotnie. Na tle gminy udział mieszkańców omawianego obszaru w reprezentacji 

rodzin korzystających z pomocy społecznej przez cały omawiany czas kształtował się na poziomie 

zaledwie kilku procent, w 2012 roku spadając nawet do poniżej 5. 

Tabela 9: Korzystanie z pomocy społecznej w latach 2011-2013 

 
 Korzystanie z pomocy społecznej 

2011 2012 2013 

 
Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 

rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 

rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 

rodzinach 

Podobszar Sułów 28 48 14 29 15 45 

Cała gmina 337 609 347 714 367 782 

Udział procentowy podobszaru 8% 8% 4% 
4% 

4% 6% 

Źródło: materiały gminy. 

 

Pozostałe sfery 

Odsetek przedsiębiorców na omawianym obszarze jest niższy od średniej dla gminy i wynosi 4,30%. 

Z tego powodu obszar ten został uznany za zdegradowany w sferze gospodarczej. W 2015 roku, 

z prowadzenia DG zrezygnowało 3,15%, przy średniej dla gminy 3,28%. 

Pogłębiona analiza w tym obszarze wykazała, że tendencja niskiej aktywności w zakresie prowadzenia 

DG przez mieszkańców omawianego obszaru jest stała. W latach 2014 – 2016 powstały tylko dwa 

nowe przedsięwzięcia, podczas gdy wykreślonych i zawieszonych w tym samym czasie zostało aż 9. 

Wznowione natomiast tylko jedno. 

Tabela 10: Zmiany we wpisach CEDG w latach 2014 -2016 

 

Zmiany w Ewidencji Działalności Gospodarczej 

2014 2015 2016 
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Podobszar 
Sułów 1 2 1 2 0 0 0 1 1 2 0 2 

Cała 
gmina 24 21 16 26 22 7 9 20 46 32 24 46 

Udział % 
obszaru 4 10 6 8 0 0 0 5 

2 
6 0 4 

Źródło: materiały gminy. 
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Obszar należy do grupy zdegradowanej w zakresie sfery środowiskowej. Na terenie omawianego 

obszaru występuje zjawisko osuwisk. Zagrożona powierzchnia to 8,80% omawianego obszaru. Na 

tych terenach zlokalizowanych jest 18 budynków.  

Omawiany obszar został uznany za nie zdegradowany w sferze przestrzenno – funkcjonalnej jak 

i w sferze technicznej.  
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IV. Podobszar Jawczyce 

Podobszar ten jako jednostka urbanistyczna 

zajmuje powierzchnię 58,42 ha, co stanowi 

1,42% powierzchni gminy, zamieszkiwany jest 

przez 405 osób co stanowi 4,18% mieszkańców 

gminy. 

Sfera społeczna 

Jest to obszar, gdzie następuje eskalacja 

wszelkich problemów związanych z kryzysem 

w sferze społecznej. 

Bezrobocie: 

Bezrobotni stanowią tu 7,76% i jest to najwyższy wskaźnik, przy średniej dla gminy 5,26%. Natomiast 

nie jest to jeszcze bezrobocie utrwalone, gdyż długotrwale bezrobotni stanowią 1,62% przy średniej 

dla gminy 1,72%.  

Ubóstwo: 

Na omawianym obszarze znajduje się największa liczba osób objętych pomocą społeczną, w tym 

długotrwale i rodzin korzystających z pomocy społecznej; odpowiednio: 14,32% (średnia dla gminy: 

6,72%), 4,69% (średnia dla gminy: 1,38%), 54,32% (średnia dla gminy: 24,06%). Co druga rodzina 

zamieszkująca omawiany obszar korzysta z pomocy społecznej. 

Dodatkowy niepokój wzbudza fakt, że jest to odnawiająca się tendencja. Pogłębiona analiza 

omawianego zagadnienia ujawniła, że po 2011 roku wskaźnik spadł o 50%, a od 2012 znowu 

sukcesywnie rośnie. W 2011 roku pomocą społeczną na omawianym obszarze objętych było aż 36 

rodzin, podczas gdy w 2012 już tylko 22, a w 2013 liczba rodzin wzrosła do 24. 

Tabela 11: Korzystanie z pomocy społecznej w latach 2011-2013 

 

 Korzystanie z pomocy społecznej 

2011 2012 2013 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 

rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 

rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 

rodzinach 

Podobszar Jawczyce 36 80 22 46 24 59 

Cała gmina 337 609 347 714 367 782 

Udział procentowy podobszaru 11 13 6 
6 

7 8 

Źródło: materiały gminy. 

Przestępczość: 

Liczba zgłoszonych przestępstw i wykroczeń to 0,25% i jest to trzeci wynik w gminie. Jest tu najwięcej 

ofiar przemocy domowej, liczba wydanych niebieskich kart stanowi 0,99%, przy średniej dla 

gminy 0,17%. 

Edukacja: 
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Średnie wyniki ze sprawdzianu szóstoklasistów w 2015 roku: 70,11% przy średniej dla gminy 78,68%.  

Pogłębiona analiza wyników sprawdzianu ujawniła drastyczny spadek wyników w 2013 roku. Jeszcze 

w 2012 wyniki podobszaru były wyższe od średnich wyników gminy, a już w 2013 niższe średnio 

o prawie 26 punktów. Rok 2014 przyniósł znaczną poprawę, choć średnia nadal utrzymuje się poniżej 

wyniku gminy. 

Tabela 12: Wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty w latach 2011-2014 

 
 Wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty 

2012 2013 2014 

 Punkty Punkty Punkty 

Uczniowie z podobszaru Jawczyce 19,67 49,17 28,43 

Średni wynik dla szkół  
z obszaru gminy Biskupice 

25,59 23,25 25,8 

Różnica - 5,92 25,92 2,63 

Źródło: OKE Kraków, materiały gminy. 

Aktywność społeczna i obywatelska: 

Frekwencja w wyborach 2015 wyniosła 48% i jest to najniższy wynik w gminie, przy średniej 52,85%. 

Potencjału dla omawianego obszaru można upatrywać, we wskaźniku osób długotrwale 

bezrobotnych. Liczba osób bezrobotnych na omawianym obszarze, na 100 mieszkańców wyniosła 

1,63, gdzie średnia dla gminy to 1,72.   

Pozostałe sfery 

Odsetek przedsiębiorców na omawianym obszarze jest niższy od średniej dla gminy i wynosi 2,92%; 

jest to wynik najniższy w gminie. Z tego powodu obszar ten został uznany za zdegradowany w sferze 

gospodarczej. W 2015 roku, z prowadzenia DG zrezygnowało 1,95%, przy średniej dla gminy 3,28%. 

Pogłębiona analiza wykazała, że w 2016 roku ten stan się pogłębił. Na terenie podobszaru Jawczyce 

w 2016 roku została założona tylko jedna nowa DG, podczas gdy w tym czasie zostało zawieszonych 

aż 7, co stanowi 15% wszystkich zawieszonych GD na terenie Gminy Biskupice. 

Tabela 13: Zmiany we wpisach CEDG w latach 2014 -2016 

 

Zmiany w Ewidencji Działalności Gospodarczej 

2014 2015 2016 
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Podobszar 
Jawczyce 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 7 

Cała 
gmina 24 21 16 26 22 7 9 20 46 32 24 46 

Udział % 4 10 6 0 5 0 0 0 
2 

0 0 15 
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obszaru 

Źródło: materiały gminy. 

 

Obszar należy do grupy zdegradowanej w zakresie sfery środowiskowej. Na terenie omawianego 

obszaru występuje zjawisko osuwisk. Zagrożona powierzchnia to 0,28% omawianego obszaru. Stoi na 

tych terenach 28 budynków.  

Omawiany obszar został uznany za zdegradowany w sferze przestrzenno – funkcjonalnej. 

Nie stwierdzono degradacji w sferze technicznej.  

Na potrzeby pogłębionej analizy obszaru rewitalizacji przeprowadzono wywiad z Wójtem Gminy 

Biskupice, jakie jego zdaniem występują na terenie gminy zagrożenia i jak wyglądają szanse na ich 

zniwelowanie. Opinia włodarza Gminy pokryła się z informacjami uzyskanymi w konsultacjach 

społecznych. 

Tabela 14: zagrożenia w Gminie i szanse ich zniwelowania zdaniem Wójta Gminy 

Zdiagnozowane zagrożenie Szansa na wyjście z impasu 

ciągle niewystarczająca ilość  miejsc w szkołach 
podstawowych , w szczególności w SP w 
Przebieczanach 

bardzo ważne jest, aby zapewnić możliwość 
rozbudowy szkoły, a tym samym umożliwieniu 
uczniom / dzieciom z obszaru Gminy rozwój 
edukacji na wysokim poziomie 

w skutek rozwoju zainteresowania dzieci, ale 
także coraz częściej dorosłych mieszkańców, 
sportem jedna sala gimnastyczna na obszarze 
gminy jest niewystarczająca 

niezbędnym staje się budowa drugiej Sali 
gimnastycznej w Bodzanowie 

w niektórych miejscowościach brak obiektu, 
(budynku kultury), gdzie mieszkańcy danego 
sołectwa będą mogli wspólnie uczestniczyć w 
życiu społecznym, brać udział w warsztatach, 
spotkaniach 

w miejscowości Sułów oraz Przebieczany 
zasadnym jest budowa takich obiektów. W 
niektórych miejscowościach, jest też potrzeba 
rozbudowy takich obiektów, gdyż potrzeby 
społeczne są tak duże, że obecny stan jest 
niewystarczający. 

Dużym zagrożeniem jest problem bezrobocia 
długotrwałego osób, które w sposób ciągły 
pozostają bezrobotne. Wiąże się to także ze 
wzrostem na niektórych obszarach drobnych 
przestępstw (m.in. kradzieży, rozbojów). 

na obszarach gdzie te zjawiska występują 
umożliwić mieszkańcom integrację poprzez różne 
działania społeczne, np. warsztaty, szkolenia, itp. 

coraz więcej pojawia się firm większych, 
chcących zatrudnić więcej niż 2 - 3 osoby. Są to 
przedsiębiorcy, nie prowadzący bezpośredniej 
sprzedaży detalicznej. 

Gmina Biskupice zamierza przygotować 
przedsiębiorcom Strefę Aktywności Gospodarczej 
w miejscowości Bodzanów 

nie ma zbiorczej kanalizacji, są tylko dwa krótkie 
odcinki 

Gmina Biskupice już złożyła wniosek w ramach 
PROW 2014-2020 na pozyskanie środków na 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w 
gospodarstwach domowych. 
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rozpoczęła przygotowywanie planów na budowę 
kanalizacji w sferze aglomeracji, obejmującej trzy 
duże miejscowości Przebieczany, Bodzanów oraz 
Tomaszkowice wraz z budową oczyszczalni 
ścieków 

jest problem także z wywozem odpadów 
komunalnych segregowanych 

na swojej działce w Bodzanowie rozpocznie 
budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych 

problem emisji spalin 
Gmina w 2017r. aby wspomóc w walce ze 
„smogiem” rozpocznie wymianę kotłów z 
węglowych na gazowe lub biomasę. 

Źródło: materiały gminy, opracowanie własne. 
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Rozdział 3: Powiązania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biskupice na 

lata 2016-2020 z dokumentami o charakterze strategicznym i planistycznym 

gminy 

 

Gminny proces rewitalizacji został osadzony w swych założeniach na zidentyfikowanych problemach 

mieszkańców na zdegradowanym obszarze gminy. Uwzględnia kontekst innych dokumentów 

strategicznych na szczeblu zarówno na poziomie krajowym, jak i bardziej lokalnym (stanowiąc istotny 

element całościowej wizji rozwoju jednostki), a także dokumentów regulujących działania 

w przedmiotowym obszarze na szczeblu subregionalnym, regionalnym, krajowym oraz europejskim. 

Komplementarność z innymi działaniami oraz priorytetami wpływa na skuteczność i efektywność 

procesu rewitalizacji. W tabeli zaprezentowano powiązanie celów strategicznych Gminnego 

Programu Rewitalizacji z celami i priorytetami rozwoju społeczno-gospodarczego, jakie wyznaczono 

w różnorodnych dokumentach strategicznych oraz planistycznych przyjętych na szczeblu regionalnym 

i lokalnym. 

Tabela 15: powiązania GPR z dokumentami strategicznymi 

Aktywizacja społeczna  

wspólnot lokalnych, 

wzmocnienie poczucia 

odpowiedzialności i więzi 

sąsiedzkiej 

Rozwój i wzmacnianie 

potencjału gospodarczego 

mieszkańców Gminy Biskupice 

Zapewnienie mieszkańcom 

obszaru rewitalizacji 

optymalnych warunków do 

mieszkania, prowadzenia życia 

codziennego i spędzania czasu 

wolnego. 

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 

 Gospodarka wiedzy i 

aktywności 

 

Dziedzictwo i przemysł czasu 

wolnego 

  

Bezpieczeństwo ekologiczne, 

zdrowotne i społeczne 

 Bezpieczeństwo ekologiczne, 
zdrowotne i społeczne 

Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej 

Rozwój miast i terenów wiejskich 

Strategia Rozwoju Powiatu Wielickiego na lata 2014 – 2020 

 Przedsiębiorczość, 

infrastruktura i dostępność 

 

Edukacja, kultura, sport i 

rekreacja 

 Edukacja, kultura, sport i 

rekreacja 

Usługi publiczne 
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  Środowisko i odnawialne źródła 

energii 

Strategia Rozwoju Gminy Biskupice do roku 2024 

Poprawa standardu i jakości 

życia mieszkańców 

 Poprawa standardu i jakości 

życia mieszkańców 

Rozwinięta, nowoczesna 

infrastruktura techniczna 

Gminy 

 Rozwinięta, nowoczesna 

infrastruktura techniczna 

Gminy 

 Uporządkowana gospodarka 

przestrzenna 

 

  Zachowane i wyeksponowane 

dziedzictwo kulturowe 

  Gmina przyjazna środowisku 

naturalnemu 

Zdrowi i aktywni mieszkańcy 

gminy 

  

 Poprawa stanu sfery 

gospodarczej Gminy 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Powyżej zaprezentowane zostały powiązania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biskupice 

z dokumentami planistycznymi i strategicznymi na poziomie regionalnym i lokalnym. 

Wyszczególnione zostały cele z omawianych dokumentów, którym na poziomie lokalnym 

odpowiadają cele i kierunki Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 2016 - 2020. 

Wskazania te potwierdzają, że rewitalizacja przeprowadzona na podstawie tego Programu stanowi 

spójny i istotny element całościowej wizji rozwoju. Szczegółowe projekty będące przedmiotem 

prowadzonej rewitalizacji mieszczą się w zakresie zadań wyznaczonych na poszczególnych szczeblach.  

Przeznaczenie działek uwzględnionych w programie rewitalizacji  (Bodzanów, działki nr 677/2; 677/3; 

677/4; 677/5; 677/7; 605; Przebieczany, działki nr 105/1; 105/2; 105/3; Sułów, działka nr 293/7) jest 

zgodne z przedsięwzięciami planowanymi na ich terenie w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy 

Biskupice na lata 2016 – 2020 i nie wymaga zmian w Gminnym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego. Ponadto na obecnym etapie Gmina nie przewiduje zmian 

w omawianym dokumencie. 

Gmina Biskupice nie posiada na chwilę obecną aktualnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych, a także Programu Ograniczania Niskiej Emisji. 

  



21 
 

Rozdział 4: Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

 

Twarde przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

Tabela 16: przedsięwzięcia twarde 

Przedsięwzięcie Zakres zadań 
(projekty) 

Podmioty 
realizujące 

(zgłaszające) 

Lokalizacja w 
obszarze 

rewitalizacji 

Opis Spełniane cele 

Zagospodarowanie 
placu wokół 

kościoła 
parafialnego w 

Biskupicach 

Powstanie 
zagospodarowany plac 

wokół kościoła, 
przyczyni się do 

poprawy estetycznej 
wokół kościoła.   

Parafia 
rzymsko – 

katolicka w 
Biskupicach 

pod 
wezwaniem 
św. Marcina 

Biskupice Przedsięwzięcie polegać będzie na zagospodarowaniu 
otoczenia kościoła, będącego obiektem zabytkowym. 
Planowane jest utwardzenie placu, wyłożenie kostką, 

zagospodarowanie terenów wokół kościoła. 
Planowane pozyskanie dofinansowania  w ramach 

rewitalizacji RPO w 2017r. 

Cel 3: 

zapewnienie 

mieszkańcom 

obszaru 

rewitalizacji 

optymalnych 

warunków do 

mieszkania, 

prowadzenia życia 

codziennego i 

spędzania czasu 

wolnego. 

Budowa Sali 
gimnastycznej w 

Bodzanowie 

Powstanie 1 
pełnowymiarowa sala 
gimnastyczna, która 
niewątpliwie będzie 

spełniać się dla 
uczniów oraz dla 

Gmina 
Biskupice, 

Tomaszkowice 
455, 32-020 

Wieliczka 

Bodzanów, 
działki nr 

677/2; 677/3; 
677/4; 677/5; 

677/7; 605 

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie 
pełnowymiarowej Sali gimnastycznej w miejscowości 
Bodzanów przy szkole podstawowej w Bodzanowie. 

Sala będzie połączona z obecnym budynkiem SP 
przewiązką, w której planowane jest otworzenie 

oddziałów przedszkolnych.  Z uwagi na zwiększającą 

Cel 3: 

zapewnienie 

mieszkańcom 

obszaru 

rewitalizacji 
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wszystkich 
mieszkańców, którzy 

będą mogli z niej 
korzystać także po 

zajęciach szkolnych (w 
godzinach 

popołudniowych). 
Możliwość 

organizowania tam 
zajęć pozalekcyjnych 

dla uczniów oraz 
pozostałych 

mieszańców. Ponadto 
powstanie miejsce na 

nowe oddziały 
przedszkolne, które 
będą mogły przyjąć 

większą ilość chętnych 
dzieci z obszaru. 

Niewątpliwie wpłynie 
to korzystnie na 

zmniejszenie 
negatywnych zjawisk 

na tym obszarze. 

się z roku na rok liczbę uczniów budowa Sali 
gimnastycznej jest niezbędna. Inwestycja planowana 

do rewitalizacji w 2017 r. 

optymalnych 

warunków do 

mieszkania, 

prowadzenia życia 

codziennego i 

spędzania czasu 

wolnego. 

Budowa strefy 
aktywności 

gospodarczej w 
Gminie Biskupice 

Budowa w Gminie 
Biskupice strefy 

aktywności 
gospodarczej na 

działkach w 
miejscowości 
Bodzanów w 

miejscowym planie 

Gmina 
Biskupice, 

Tomaszkowice 
455, 32-020 

Wieliczka 

Bodzanów Budowa strefy aktywności gospodarczej zwiększy 
miejsca pracy w całej gminie. Przyczyni się do 

zmniejszenia bezrobocia, zwiększy dochód podatkowy 
gminy, zagospodarowane zostaną tereny będące 

obecnie nieużytkiem, zwiększy się potencjał 
gospodarczy gminy. 

Cel 2: rozwój i 

wzmacnianie 

potencjału 

gospodarczego 

mieszkańców 

Gminy Biskupice 
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zagospodarowania 
przeznaczonych pod 
tereny inwestycyjne.  

Przedsięwzięcie 
polegać będzie na 

budowie dróg 
wewnątrz strefy, 

dozbrojeniu, budowie 
wewnętrznego układu 

komunikacyjnego. 
Inwestycja będzie 

realizowana z 
dofinansowania ze 
środków RPO 2014-

2020 w ramach 
strategii ZIT. 

Remont budynku 
w 

Tomaszkowicach 

Rozbudowa 
istniejącego budynku 
komunalnego Gminy, 

na potrzeby 
utworzenia spółki 

komunalnej gminy, 
obsługującej 

gospodarkę wodną, 
ściekową i komunalną. 

Gmina 
Biskupice, 

Tomaszkowice 
455, 32-020 

Wieliczka 

Tomaszkowice Przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie i 
dostosowaniu istniejącego budynku komunalnego 
Gminy dla potrzeb działalności i utworzenia spółki 

komunalnej gminy obsługującej gospodarkę wodną 
ściekową i komunalną  

Cel 3: 
zapewnienie 
mieszkańcom 
obszaru 
rewitalizacji 
optymalnych 
warunków do 
mieszkania, 
prowadzenia życia 
codziennego i 
spędzania czasu 
wolnego. 

Oznakowanie 
przysiółków na 
terenie Gminy 

Projekt będzie 
realizowany na terenie 
całej gminy, w każdym 
sołectwie oznakowane 

Gmina 
Biskupice, 

Tomaszkowice 
455, 32-020 

Gmina 
Biskupice 

Przedsięwzięcie polegać będzie na oznakowaniu 
przysiółków w każdym sołectwie. Zadanie 

realizowane w ramach realizacji strategii LSR – PROW 

Cel 3: 

zapewnienie 

mieszkańcom 
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Biskupice   będą przysiółki w 
gminie. 

Wieliczka 2014-2020. 

Oznakowanie przysiółków przyczyni się do 
zachowania tradycji, walorów kulturowych oraz do 

poprawy lokalizacji obiektów turystycznych. 

obszaru 

rewitalizacji 

optymalnych 

warunków do 

mieszkania, 

prowadzenia życia 

codziennego i 

spędzania czasu 

wolnego. 

Wymiana pieców i 
kotłów w 

indywidualnych 
gospodarstwach 

domowych w 
Gminie Biskupice 

Realizacja zadania 
polegać będzie na 
dofinansowaniu 

mieszkańcom zakupu 
pieca grzewczego na 

gaz lub biomasę. 
Inwestycja będzie 

realizowana z 
dofinansowania ze 
środków RPO 2014-

2020 w ramach 
strategii ZIT. 

Gmina 
Biskupice, 

Tomaszkowice 
455, 32-020 

Wieliczka 

Gmina 
Biskupice 

Dofinansowanie dla mieszkańców w zakresie 
wymiany pieca przyczyni się do zwiększenia ochrony 

powietrza na obszarze gminy, a co za tym idzie do   
poprawy warunków mieszkaniowych mieszkańców.  

Wpłynie to korzystnie na poprawę środowiska w całej 
gminie. 

Cel 3: 

zapewnienie 

mieszkańcom 

obszaru 

rewitalizacji 

optymalnych 

warunków do 

mieszkania, 

prowadzenia życia 

codziennego i 

spędzania czasu 

wolnego. 

Budowa świetlicy 
w Przebieczanach 

Przedsięwzięcie 
polegać będzie na 
budowie świetlicy 

środowiskowej także 
dla osób wykluczonych 

i z problemami 
alkoholowymi. 

Budynek będzie 

Gmina 
Biskupice, 

Tomaszkowice 
455, 32-020 

Wieliczka 

Przebieczany Powstanie świetlica na terenie Gminy, w którym 
będzie znajdował się punkt konsultacyjny dla 

osób/rodzin uzależnionych od alkoholu. Jest to 
istotne, gdyż obecnie na terenie Gminy nie ma 

takiego miejsca. Z uwagi na negatywne zjawiska 
występujące na obszarze będzie to bardzo istotne 

przedsięwzięcie.   

Cel 1: aktywizacja 

społeczna  

wspólnot 

lokalnych, 

wzmocnienie 

poczucia 

odpowiedzialności 
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dwukondygnacyjny, 
oprócz tego 

zagospodarowany 
zostanie teren wokół 
budynku.  Wniosek 

będzie realizowany w 
oparciu o 

dofinansowanie w 
ramach PROW 

Odnowa obszarów 
wiejskich. 

i więzi sąsiedzkiej 

Budowa 
przydomowych 

oczyszczalni 
ścieków na terenie 

Gminy Biskupice 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków 
będą zlokalizowane na 
działkach prywatnych 

na terenie gminy, 
jednak wniosek jest 
składany w trybie 

zaprojektuj i wybuduj 
w ramach PROW 2014-

2020. 

Gmina 
Biskupice, 

Tomaszkowice 
455, 32-020 

Wieliczka 

Gmina 
Biskupice 

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie 
przydomowych oczyszczalni ścieków na działkach 

prywatnych mieszkańców gminy. 

Cel 3: 
zapewnienie 
mieszkańcom 
obszaru 
rewitalizacji 
optymalnych 
warunków do 
mieszkania, 
prowadzenia życia 
codziennego i 
spędzania czasu 
wolnego. 

Rozbudowa i 
przebudowa 

budynku szkoły 
podstawowej w 
Przebieczanach 

Przedsięwzięcie 
polegać będzie na 

rozbudowie 
istniejącego budynku 
szkoły, polegająca na 
dobudowie drugiego 

skrzydła budynku, 
przebudowa ciągów 

komunikacyjnych 

Gmina 
Biskupice, 

Tomaszkowice 
455, 32-020 

Wieliczka 

SP 
Przebieczany, 

działki nr 
105/1; 105/2; 

105/3 

Powstanie duża szkoła, która już od kilku lat jest w 
pierwszej 10 szkół z całego powiatu pod względem 

zdawalności egzaminów. Powstaną dodatkowe klasy 
dla oddziałów przedszkolnych, zwiększy się baza 
lokalowa na potrzeby uruchomienia dodatkowej 

grupy na świetlicę. Obiekt znajduje się poza obszarem 
zdegradowanym jednak jego efekty oraz 

oddziaływanie niewątpliwie będzie oddziaływało na 

Cel 3: 
zapewnienie 
mieszkańcom 
obszaru 
rewitalizacji 
optymalnych 
warunków do 
mieszkania, 
prowadzenia życia 
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wokół budynku, 
budowa parkingu.  

Uczniów przybywa a 
baza lokalowa 

obecnego budynku jest 
już w 100% 

zagospodarowana. 
Planowana inwestycja 

do realizacji w 
pierwszym naborze z 
rewitalizacji w 2017r. 

wszystkie obszary zdegradowane. codziennego i 
spędzania czasu 
wolnego. 

Budowa budynku 
świetlicy 

środowiskowej w 
miejscowości 

Sułów 

Przedsięwzięcie 
polegać będzie na 
budowie świetlicy 
środowiskowej na 
działce gminnej nr 
293/7. Obecnie w 

miejscowości nie ma 
żadnego miejsca gdzie 

mieszkańcy mogliby 
uczestniczyć w 
warsztatach, 
spotkaniach. 

Gmina 
Biskupice, 

Tomaszkowice 
455, 32-020 

Wieliczka 

Sułów, działki 
nr 293/7 

Ostatecznie mieszkańcy otrzymają miejsce, gdzie 
będą mogli uczestniczyć w życiu społecznym, 

zintegrować się wspólnie. Zdecydowanie wpłynie to 
na zmniejszeniu występowania zjawisk negatywnych 

występujących w tym obszarze. 

Cel 1: aktywizacja 

społeczna  

wspólnot 

lokalnych, 

wzmocnienie 

poczucia 

odpowiedzialności 

i więzi sąsiedzkiej  

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Miękkie przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

Tabela 17: przedsięwzięcia miękkie 

Przedsięwzięcie Zakres zadań (projekty) 

Podmioty 
realizujące 

(zgłaszające) 

Lokalizacja 
w obszarze 
rewitalizacji 

Opis Spełniane cele 

„AKTYWNIE W 
PRZYSZŁOŚĆ” / 

„PRACA – ROZWÓJ 
– MOŻLIWOŚCI” / 

„KLUCZ DO 
AKTYWNOŚCI” 

Kompleksowy program 
na rzecz aktywizacji 

zawodowej osób 
pozostających bez pracy 
(bezrobotnych i biernych 

zawodowo), których 
sytuacja na rynku pracy 

jest najtrudniejsza tj. 
osób powyżej 50 roku 

życia, długotrwale 
bezrobotnych, osób z 

niepełnosprawnościami, 
osób o niskich 
kwalifikacjach 
oraz kobiet. 

1. 
MAŁGORZATA 
SANECKA 
MAESTRA – 
FIRMA 
SZKOLENIOWA 

Ul. Nowy Świat 
18, 32-020 
Wieliczka 

Status: 
przedsiębiorca 
(osoba fizyczna 
prowadząca 
działalność 
gospodarczą) 

NIP: 683 185 
91 88 

REGON: 
120807758 

 

2. FUNDACJA 
ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIOR

Gmina 
Biskupice 

Przedsięwzięcie zakłada realizację 
kompleksowego programu aktywizacji 
zawodowej dla osób w wieku 30 lat i więcej, 
pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych 
zawodowo), należących co najmniej do jednej z 
poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, 
osoby długotrwale bezrobotne, osoby z 
niepełnosprawnościami, osoby o niskich 
kwalifikacjach, kobiety. 

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu 
zatrudnienia osób znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez 
podjęcie działań, uwzględniających element 
indywidualnej diagnozy potrzeb uczestników oraz 
charakteryzujących się kompleksowością i jak 
największą skutecznością wsparcia. Oferowana 
pomoc będzie w jak największym stopniu 
odpowiadać indywidualnym predyspozycjom 
uczestników i bazować w miarę możliwości na ich 
dotychczasowych doświadczeniach zawodowych 
i umiejętnościach. Każdy z uczestników projektu 
otrzyma ofertę wsparcia, obejmującą takie formy 
pomocy, które zostaną u niego zidentyfikowane 

Cel 2: rozwój i 

wzmacnianie 

potencjału 

gospodarczego 

mieszkańców 

Gminy Biskupice 
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CZOŚCI I 
INICJATYW 
SPOŁECZNYCH 
PROELIO 

Szczygłów 47, 
32-020 
Wieliczka 

Status: 
fundacja 

NIP: 
6832089864 

REGON: 
364436729 

KRS: 
0000617526 

 

3. Firma 

Doradczo 

Szkoleniowa 

Michał Krempa 

Ul. Mickiewicza 

20, 39-300 

Mielec 

Status: 

przedsiębiorca 

(osoba fizyczna 

prowadząca 

jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku 
pracy i które z założenia przyczynią się 
do uzyskania przez nich zatrudnienia. 

Dodatkowo, planowane interwencje będą mieć 
ścisły związek z rzeczywistym zapotrzebowaniem 

na określone kwalifikacje i umiejętności na 
regionalnym lub lokalnym rynku pracy, 

szczególnie poprzez uwzględnienie w projektach 
współpracy z potencjalnymi pracodawcami, 

specyfiki wewnątrzregionalnej, w tym 
inteligentnych specjalizacji regionu, zawodów 
nadwyżkowych i deficytowych oraz efektywny 

dobór aktywnych form wsparcia, które w 
największym stopniu umożliwią osobom 

pozostającym bez pracy m.in. nabycie nowych 
bądź aktualizację już posiadanych umiejętności, 

kompetencji, kwalifikacji, nabycie doświadczenia 
zawodowego, a w konsekwencji – podjęcie 

zatrudnienia. Przy udzielaniu wsparcia zostanie 
położony nacisk na współpracę w szczególności 
publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia, 

instytucji pomocy społecznej oraz innych 
podmiotów, które będą podejmowały 

interwencje na rzecz aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez zatrudnienia. 
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działalność 

gospodarczą) 

NIP: 

8171027197 

REGON: 

690554480 

 

4. Podkarpacka 

Fundacja 

Rozwoju 

Regionalnego 

Ul. Krakowska 

1, 39-300 

Mielec 

Status: 
fundacja 

NIP: 
8172178432 

REGON: 
362854457 

KRS: 
0000581701 

 

5. Fundacja im. 
Józefa Becka 

Biczyce Dolne 
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6, 35-395 
Chełmiec 

NIP: 
7343538949 

REGON: 
364208968 

KRS: 
0000611904 

 

„WIEK BEZ 
BARIER” / „WIEK 

NOWYCH 
MOŻLIWOŚCI” / 

„WIEK 
EFEKTYWNOŚCI” 

Realizacja wsparcia na 
rzecz wydłużania 
aktywności zawodowej 
poprzez opracowanie 
strategii zarządzania 
wiekiem u pracodawców, 
w tym realizacja szkoleń i 
doradztwa w tym 
zakresie oraz wdrożenie 
opracowanego 
programu. 

 

1. 
MAŁGORZATA 
SANECKA 
MAESTRA – 
FIRMA 
SZKOLENIOWA 

Ul. Nowy Świat 
18, 32-020 
Wieliczka 

Status: 
przedsiębiorca 
(osoba fizyczna 
prowadząca 
działalność 
gospodarczą) 

NIP: 683 185 
91 88 

REGON: 
120807758 

Gmina 
Biskupice 

 

Przedsięwzięcie zakłada realizację działań 
polegających na opracowaniu strategii zarządzania 
wiekiem u pracodawców, w tym realizację szkoleń i 
doradztwa w tym zakresie oraz wdrożenie 
opracowanego programu. Odbiorcami wsparcia będą 
Pracodawcy (z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw) 
oraz ich pracownicy (w szczególności pracownicy 
powyżej 50 roku życia).  

Wsparcie będzie kierowane do pracodawców, którzy 
pragną wdrażać rozwiązania przyjazne dla dojrzałych 
pracowników dotyczące systemu zarządzania 
wiekiem. W uzasadnionych przypadkach możliwe 
będzie także doposażenie / wyposażenie stanowisk 
pracy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez 
uczestników / pracodawców mające na celu 
zapewnienie ergonomii stanowiska pracy 
oraz utrzymanie zatrudnienia, szczególnie przez 
pracowników dojrzałych (powyżej 50 roku życia). 

Mając na uwadze, że najlepsze efekty zapewnia 

Cel 2: rozwój i 

wzmacnianie 

potencjału 

gospodarczego 

mieszkańców 

Gminy Biskupice 
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2. FUNDACJA 
ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIOR
CZOŚCI I 
INICJATYW 
SPOŁECZNYCH 
PROELIO 

Szczygłów 47, 
32-020 
Wieliczka 

Status: 
fundacja 

NIP: 
6832089864 

REGON: 
364436729 

KRS: 
0000617526 

 

3. Firma 

Doradczo 

Szkoleniowa 

Michał Krempa 

Ul. Mickiewicza 

20, 39-300 

Mielec 

Status: 

wdrażanie w danej organizacji strategii zarządzania 
wiekiem, nie zaś fragmentaryczne stosowanie 
pojedynczych narzędzi, wsparcie będzie bazować 
na opracowanym już dokumencie lub tego typu 
strategii, która powstanie w wyniku realizacji 
przedsięwzięcia oraz będzie zakładać elementy jej 
wdrożenia. 
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przedsiębiorca 

(osoba fizyczna 

prowadząca 

działalność 

gospodarczą) 

NIP: 

8171027197 

REGON: 

690554480 

 

4. Podkarpacka 

Fundacja 

Rozwoju 

Regionalnego 

Ul. Krakowska 

1, 39-300 

Mielec 

Status: 
fundacja 

NIP: 
8172178432 

REGON: 
362854457 

KRS: 
0000581701 
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5. Fundacja im. 
Józefa Becka 

Biczyce Dolne 
6, 35-395 
Chełmiec 

NIP: 
7343538949 

REGON: 
364208968 

KRS: 
0000611904 

 

„KLUCZ DO 
SAMODZIELNOŚCI” 

/ „AKTYWNI - 
SAMODZIELNI” / 
„CHCĘ WIĘCEJ – 
MOGĘ WIĘCEJ” 

Realizacja 
kompleksowego 
programu na rzecz 
aktywizacji społecznej i 
zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem 
społecznym, którego 
celem jest aktywne 
włączenie tych osób 
poprzez poprawę oraz 
wzmocnienie ich szans na 
zatrudnienie. 

 

Przedsięwzięcie w 
ramach REGIONALNEGO 

PROGRAMU 

 

1. 
MAŁGORZATA 
SANECKA 
MAESTRA – 
FIRMA 
SZKOLENIOWA 

Ul. Nowy Świat 
18, 32-020 
Wieliczka 

Status: 
przedsiębiorca 
(osoba fizyczna 
prowadząca 
działalność 
gospodarczą) 

Gmina 
Biskupice 

 

Przedsięwzięcie ukierunkowane będzie przede 
wszystkim na realizację programów aktywizacji 
społecznej / zawodowej dla osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich 
otoczenia, z wykorzystaniem różnorodnych 
instrumentów aktywizacji edukacyjnej, zawodowej 
lub społecznej.  

Odbiorcami przedsięwzięcia będą osoby lub rodziny 
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji 
społecznej, w tym w szczególności osoby 
doświadczające wielokrotnego wykluczenia 
społecznego i osoby korzystające z Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Wsparcie będzie 
mogło zostać udzielone również otoczeniu osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

Cel 1: 

aktywizacja 

społeczna  

wspólnot 

lokalnych, 

wzmocnienie 

poczucia 

odpowiedzialnoś

ci i więzi 

sąsiedzkiej  

 

Cel 3: 

zapewnienie 

mieszkańcom 

obszaru 
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OPERACYJNEGO 
WOJEWÓDZTWA 

MAŁOPOLSKIEGO, 9 Oś 
Priorytetowa REGION 
SPÓJNY SPOŁECZNIE, 

Działanie 9.1 AKTYWNA 
INTEGRACJA, 

Poddziałanie 9.1.2 
AKTYWNA INTEGRACJA – 
PROJEKTY KONKURSOWE 

– TYP A. Kompleksowe 
programy na rzecz 

aktywizacji społecznej i 
zawodowej osób 

zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem 

społecznym oraz ich 
otoczenia. 

NIP: 683 185 
91 88 

REGON: 
120807758 

 

2. FUNDACJA 
ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIOR
CZOŚCI I 
INICJATYW 
SPOŁECZNYCH 
PROELIO 

Szczygłów 47, 
32-020 
Wieliczka 

Status: 
fundacja 

NIP: 
6832089864 

REGON: 
364436729 

KRS: 
0000617526 

3. Firma 

Doradczo 

Szkoleniowa 

Michał Krempa 

Ul. Mickiewicza 

społecznym. 

Mając na uwadze bardzo duże zróżnicowanie grupy 
docelowej, duży nacisk zostanie położony 
na kompleksowość wsparcia oraz dostosowanie go w 
jak największym stopniu do zdiagnozowanych potrzeb 
i predyspozycji poszczególnych osób, dlatego w 
programie tym możliwe będzie wykorzystanie 
szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o 
charakterze społecznym, zawodowym, 
czy edukacyjnym, których dobór będzie uzależniony 
właśnie od indywidualnych potrzeb osób i rodzin 
objętych wsparciem. 

Ważnym elementem będzie objęcie wsparciem 
otoczenia osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, co wpłynie na 
zwiększenie skuteczności podejmowanych działań. 
W celu zwiększenia efektywności i kompleksowości 
oferowanego wsparcia istotne będzie także położenie 
dużego nacisku na współpracę różnych podmiotów 
działających na rzecz włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa. 

rewitalizacji 

optymalnych 

warunków do 

mieszkania, 

prowadzenia 

życia 

codziennego i 

spędzania czasu 

wolnego. 
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20, 39-300 

Mielec 

Status: 

przedsiębiorca 

(osoba fizyczna 

prowadząca 

działalność 

gospodarczą) 

NIP: 

8171027197 

REGON: 

690554480 

 

4. Podkarpacka 

Fundacja 

Rozwoju 

Regionalnego 

Ul. Krakowska 

1, 39-300 

Mielec 

Status: 
fundacja 

NIP: 
8172178432 

REGON: 
362854457 
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KRS: 
0000581701 

 

5. Fundacja im. 
Józefa Becka 

Biczyce Dolne 
6, 35-395 
Chełmiec 

NIP: 
7343538949 

REGON: 
364208968 

KRS: 
0000611904 

 

„TWOJA FIRMA – 
TWÓJ SUKCES” / 

„START DO 
BIZNESU” / „MOJA 

FIRMA – MOJA 
PRZYSZŁOŚĆ!” 

 

Kompleksowe wsparcie 
dla zakładania 
działalności gospodarczej 
w formie dotacji dla osób 
pozostających bez pracy 
w wieku 30 lat i więcej 
zainteresowanych 
założeniem działalności 
gospodarczej, w 
szczególności osób 
pozostających w 
najtrudniejszej sytuacji na 
rynku pracy. 

1. 
MAŁGORZATA 
SANECKA 
MAESTRA – 
FIRMA 
SZKOLENIOWA 

Ul. Nowy Świat 
18, 32-020 
Wieliczka 

Status: 
przedsiębiorca 
(osoba fizyczna 
prowadząca 

Gmina 
Biskupice 

Przedsięwzięcie będzie polegać na udzielaniu 
kompleksowego wsparcia dla zakładania działalności 
gospodarczej w formie dotacji dla osób pozostających 
bez pracy w wieku 30 lat i więcej zainteresowanych 
założeniem działalności gospodarczej, w szczególności 
osób pozostających w najtrudniejszej sytuacji na rynku 
pracy, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub 
prowadzących działalność na podstawie odrębnych 
przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
dzień przystąpienia do projektu, które należą do co 
najmniej jednej z grup: osób powyżej 50 roku życia, 
osób długotrwale bezrobotnych, osób z 

Cel 2: rozwój i 

wzmacnianie 

potencjału 

gospodarczego 

mieszkańców 

Gminy Biskupice 
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 działalność 
gospodarczą) 

NIP: 683 185 
91 88 

REGON: 
120807758 

 

2. FUNDACJA 
ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIOR
CZOŚCI I 
INICJATYW 
SPOŁECZNYCH 
PROELIO 

Szczygłów 47, 
32-020 
Wieliczka 

Status: 
fundacja 

NIP: 
6832089864 

REGON: 
364436729 

KRS: 
0000617526 

 

3. Firma 

Doradczo 

niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, 
kobiet. 

Stymulowanie postaw przedsiębiorczych oraz rozwój 
przedsiębiorczości to działania, które są niezbędne do 
tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałają 
bezrobociu, umożliwiają realizację nowych pomysłów i 
koncepcji rozwoju, a także praktyczne wykorzystanie 
wiedzy i kompetencji przez osoby zainteresowane 
podjęciem własnej działalności gospodarczej. Dlatego 
istotnym elementem udzielanego wsparcia będzie 
świadczenie wysokiej jakości usług szkoleniowo-
doradczych, dostępnych na każdym etapie zakładania 
działalności gospodarczej oraz w początkowym okresie 
jej prowadzenia. Oferowane usługi będą stanowiły 
realną pomoc dla osób, które przygotowują się do 
założenia przedsiębiorstwa lub prowadzą je 
stosunkowo krótko,  
a w konsekwencji przyczynią się do zwiększenia 
trwałości efektów interwencji i przeżywalności 
utworzonych firm. W związku z powyższym 
podejmowane działania będą uwzględniać szeroki 
dostęp uczestników do indywidulanych konsultacji 
oraz zaangażowanie w proces szkoleniowo-doradczy 
osób, które posiadają wiedzę praktyczną z zakresu 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 
Dodatkowo elementem obowiązkowym rekrutacji do 
projektu będzie rozmowa z doradcą zawodowym, 
której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata 
(w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do 
samodzielnego założenia i prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

W ramach przedsięwzięcia wsparcie będzie 
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Szkoleniowa 

Michał Krempa 

Ul. Mickiewicza 

20, 39-300 

Mielec 

Status: 

przedsiębiorca 

(osoba fizyczna 

prowadząca 

działalność 

gospodarczą) 

NIP: 

8171027197 

REGON: 

690554480 

 

4. Podkarpacka 

Fundacja 

Rozwoju 

Regionalnego 

Ul. Krakowska 

1, 39-300 

Mielec 

Status: 
fundacja 

NIP: 

obejmować: 

- szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do 
rozpoczęcia działalności gospodarczej, 

- przyznanie wsparcia finansowego (dotacji) na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

- działania na rzecz wsparcia i rozwoju młodych 
stażem przedsiębiorców (uczestników projektów) 

w początkowym okresie rozwijania działalności 
gospodarczej poprzez udzielanie wsparcia doradczego, 

szkoleniowego, konsultacyjnego (wsparcie 
pomostowe). 
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8172178432 

REGON: 
362854457 

KRS: 
0000581701 

 

5. Fundacja im. 
Józefa Becka 

Biczyce Dolne 
6, 35-395 
Chełmiec 

NIP: 
7343538949 

REGON: 
364208968 

KRS: 
0000611904 

 

„Przedszkole 
CHATKA POLI” / 

„Przedszkole 
KRAINA LEONA” / 

„Przedszkole 
DWOREK ZOSI” 

 

WYCHOWANIE 
PRZEDSZKOLNE – 
tworzenie nowych miejsc 
przedszkolnych lub 
dostosowanie 
istniejących do potrzeb 
dzieci z 
niepełnosprawnościami, 
rozszerzenie oferty 
dodatkowej ośrodków 

 

1. 
MAŁGORZATA 
SANECKA 
MAESTRA – 
FIRMA 
SZKOLENIOWA 

Ul. Nowy Świat 
18, 32-020 

Gmina 
Biskupice 

Celem przedsięwzięcia będzie zwiększenie liczby 
miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenia 
oferty ośrodków wychowania przedszkolnego. 
Tworzenie miejsc przedszkolnych będzie możliwe 
zarówno w istniejących, jak i w nowopowstałych 
ośrodkach wychowania przedszkolnego. Wsparcie 
dotyczyć będzie m.in. adaptacji / dostosowania 
pomieszczeń, wyposażenia / doposażenia w niezbędny 
sprzęt, zabawki, pomoce edukacyjnie itp., a także 
obejmować wydatki związane z funkcjonowaniem 

Cel 3: 
zapewnienie 
mieszkańcom 
obszaru 
rewitalizacji 
optymalnych 
warunków do 
mieszkania, 
prowadzenia 
życia 
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wychowania 
przedszkolnego, w tym 
pod kątem wsparcia 
dzieci z 
niepełnosprawnościami. 

Wieliczka 

Status: 
przedsiębiorca 
(osoba fizyczna 
prowadząca 
działalność 
gospodarczą) 

NIP: 683 185 
91 88 

REGON: 
120807758 

 

2. FUNDACJA 
ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIOR
CZOŚCI I 
INICJATYW 
SPOŁECZNYCH 
PROELIO 

Szczygłów 47, 
32-020 
Wieliczka 

Status: 
fundacja 

NIP: 
6832089864 

REGON: 
364436729 

KRS: 

miejsc przedszkolnych czy organizacją zajęć 
dodatkowych. 

Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków 
wychowania przedszkolnego będzie dotyczyć przede 
wszystkim organizacji zajęć dodatkowych, ale może 
temu towarzyszyć także wydłużenie godzin pracy 
placówek (tak, aby były one bardziej dostępne dla 
pracujących rodziców / opiekunów dzieci). Organizacja 
zajęć dodatkowych będzie służyć zwiększaniu szans 
edukacyjnych dzieci oraz wyrównywaniu 
zdiagnozowanych deficytów. 

Realizowane przedsięwzięcie będzie zakładać 
wyrównywanie szans dzieci ze szczególnymi 
potrzebami (w tym dzieci z niepełnosprawnościami), 
tak, aby możliwy był pełniejszy ich udział w edukacji 
przedszkolnej. Przykładowe działania objęte 
wsparciem: 

- zatrudnienie dodatkowego personelu np. asystenta 
osoby niepełnosprawnej, 

- zakup niezbędnego sprzętu / wyposażenia / zabawek 
/ sprzętu dydaktycznego oraz narzędzi itp. 

Uzupełnieniem działań projektowych będzie rozwój 
kompetencji i umiejętności oraz kwalifikacji 
zawodowych i społecznych nauczycieli wspieranych 
placówek. 

Głównymi grupami docelowymi przedsięwzięcia będą: 

- dzieci w wieku przedszkolnym (w tym z 
niepełnosprawnościami) oraz ich 
rodzice/opiekunowie, 

codziennego i 
spędzania czasu 
wolnego. 
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0000617526 

 

3. Firma 

Doradczo 

Szkoleniowa 

Michał Krempa 

Ul. Mickiewicza 

20, 39-300 

Mielec 

Status: 

przedsiębiorca 

(osoba fizyczna 

prowadząca 

działalność 

gospodarczą) 

NIP: 

8171027197 

REGON: 

690554480 

 

4. Podkarpacka 

Fundacja 

Rozwoju 

Regionalnego 

Ul. Krakowska 

1, 39-300 

- kadra ośrodków wychowania przedszkolnego, 

- ośrodki wychowania przedszkolnego. 
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Mielec 

Status: 
fundacja 

NIP: 
8172178432 

REGON: 
362854457 

KRS: 
0000581701 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rozdział 5: Szacunkowe ramy finansowe Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biskupice 2016-2020 

 

Projekty twarde: 

Tabela 18: Źródła finansowania projektów 

Przedsięwzięcie Zakres zadań (projekty) Podmiot realizujący 

(zgłaszający) 

Wartość [zł] Potencjalne źródła 

finansowania 

Zagospodarowanie placu wokół 
kościoła parafialnego w 

Biskupicach 

Powstanie zagospodarowany plac 
wokół kościoła, przyczyni się do 

poprawy estetycznej wokół 
kościoła.   

Parafia rzymsko – 
katolicka w Biskupicach 

pod wezwaniem św. 
Marcina 

1 000 000,00 RPO dla Województwa 

Małopolskiego 

Budowa Sali gimnastycznej w 
Bodzanowie 

Powstanie 1 pełnowymiarowa sala 
gimnastyczna, która niewątpliwie 

będzie spełniać się dla uczniów 
oraz dla wszystkich mieszkańców, 
którzy będą mogli z niej korzystać 
także po zajęciach szkolnych (w 

godzinach popołudniowych). 
Możliwość organizowania tam 

zajęć pozalekcyjnych dla uczniów 
oraz pozostałych mieszańców. 
Ponadto powstanie miejsce na 

nowe oddziały przedszkolne, które 
będą mogły przyjąć większą ilość 

chętnych dzieci z obszaru. 
Niewątpliwie wpłynie to 

korzystnie na zmniejszenie 
negatywnych zjawisk na tym 

obszarze. 

Gmina Biskupice, 
Tomaszkowice 455, 32-

020 Wieliczka 

2 689 718,00 RPO dla Województwa 
Małopolskiego 



44 
 

Budowa strefy aktywności 
gospodarczej w Gminie 

Biskupice 

Budowa w Gminie Biskupice strefy 
aktywności gospodarczej na 

działkach w miejscowości 
Bodzanów w miejscowym planie 

zagospodarowania 
przeznaczonych pod tereny 

inwestycyjne.  Przedsięwzięcie 
polegać będzie na budowie dróg 

wewnątrz strefy, dozbrojeniu, 
budowie wewnętrznego układu 
komunikacyjnego. Inwestycja 

będzie realizowana z 
dofinansowania ze środków RPO 

2014-2020 w ramach strategii ZIT. 

Gmina Biskupice, 
Tomaszkowice 455, 32-

020 Wieliczka 

8 000 000,00 

 

RPO dla Województwa 

Małopolskiego (ZIT) 

Remont budynku w 
Tomaszkowicach 

Rozbudowa istniejącego budynku 
komunalnego gminy, na potrzeby 

utworzenia spółki komunalnej 
gminy, obsługującej gospodarkę 
wodną, ściekową i komunalną. 

Gmina Biskupice, 
Tomaszkowice 455, 32-

020 Wieliczka 

1 000 000,00 RPO dla Województwa 

Małopolskiego 

Oznakowanie przysiółków na 
terenie Gminy Biskupice   

Projekt będzie realizowany na 
terenie całej gminy, w każdym 
sołectwie oznakowane będą 

przysiółki w gminie. 

Gmina Biskupice, 
Tomaszkowice 455, 32-

020 Wieliczka 

194 400,00 PROW 2014-2020 „Leader” 

Wymiana pieców i kotłów w 
indywidualnych 

gospodarstwach domowych w 
Gminie Biskupice 

Realizacja zadania polegać będzie 
na dofinansowaniu mieszkańcowi  
zakupu pieca grzewczego na gaz 
lub biomasę. Inwestycja będzie 

realizowana z dofinansowania ze 
środków RPO 2014-2020 w 

ramach strategii ZIT. 

Gmina Biskupice, 
Tomaszkowice 455, 32-

020 Wieliczka 

350 000,00 RPO dla Województwa 

Małopolskiego (ZIT) 
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Budowa świetlicy w 
Przebieczanach 

Przedsięwzięcie polegać będzie na 
budowie świetlicy środowiskowej 
także dla osób wykluczonych i z 

problemami alkoholowymi. 
Budynek będzie 

dwukondygnacyjny, oprócz tego 
zagospodarowany zostanie teren 
wokół budynku.  Wniosek będzie 

realizowany w oparciu o 
dofinansowanie w ramach PROW 

Odnowa obszarów wiejskich. 

Gmina Biskupice, 
Tomaszkowice 455, 32-

020 Wieliczka 

1 027 426,47 PROW 2014 - 2020 

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Biskupice 

Przydomowe oczyszczalnie 
ścieków będą zlokalizowane na 

działkach prywatnych na terenie 
gminy, jednak wniosek jest 

składany w trybie zaprojektuj i 
wybuduj w ramach PROW 2014-

2020. 

Gmina Biskupice, 
Tomaszkowice 455, 32-

020 Wieliczka 

3 866 100,90 PROW 2014 - 2020 

Rozbudowa i przebudowa 
budynku szkoły podstawowej w 

Przebieczanach 

Przedsięwzięcie polegać będzie na 
rozbudowie istniejącego budynku 
szkoły, polegająca na dobudowie 

drugiego skrzydła budynku, 
przebudowa ciągów 

komunikacyjnych wokół budynku, 
budowa parkingu.  Uczniów 
przybywa a baza lokalowa 

obecnego budynku jest już w 
100% zagospodarowana. 

Planowana inwestycja do realizacji 
w pierwszym naborze z 
rewitalizacji w 2017r. 

Gmina Biskupice, 
Tomaszkowice 455, 32-

020 Wieliczka 

3 439 058,00 RPO dla Województwa 

Małopolskiego 



46 
 

Budowa budynku świetlicy 
środowiskowej w miejscowości 

Sułów 

Przedsięwzięcie polegać będzie na 
budowie świetlicy środowiskowej 

na działce gminnej nr 293/7. 
Obecnie w miejscowości nie ma 

żadnego miejsca gdzie mieszkańcy 
mogliby uczestniczyć w 

warsztatach, spotkaniach. 

Gmina Biskupice, 
Tomaszkowice 455, 32-

020 Wieliczka 

204 000,00 RPO dla Województwa 

Małopolskiego 

Źródło: opracowanie własne. 
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Projekty miękkie: 

Tabela 19: źródła finansowania – projekty miękkie 

Przedsięwzięcie Zakres zadań (projekty) 
Podmiot realizujący 

(zgłaszający) 
Wartość [zł] Potencjalne źródła finansowania 

„AKTYWNIE W 
PRZYSZŁOŚĆ” / „PRACA 

– ROZWÓJ – 
MOŻLIWOŚCI” / „KLUCZ 

DO AKTYWNOŚCI” 

Kompleksowy program na rzecz 
aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy 
(bezrobotnych i biernych 

zawodowo), których sytuacja na 
rynku pracy jest najtrudniejsza tj. 

osób powyżej 50 roku życia, 
długotrwale bezrobotnych, osób 
z niepełnosprawnościami, osób o 

niskich kwalifikacjach 
oraz kobiet. 

1. MAŁGORZATA SANECKA 
MAESTRA – FIRMA 
SZKOLENIOWA 

Ul. Nowy Świat 18, 32-020 
Wieliczka 

Status: przedsiębiorca (osoba 
fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą) 

NIP: 683 185 91 88 

REGON: 120807758 

 

2. FUNDACJA ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I 
INICJATYW SPOŁECZNYCH 
PROELIO 

Szczygłów 47, 32-020 
Wieliczka 

Status: fundacja 

NIP: 6832089864 

REGON: 364436729 

KRS: 0000617526 

Wartość całkowita 
przedsięwzięcia: ok. 
2 000 000 PLN 

 

Przedsięwzięcie w ramach 
REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 
MAŁOPOLSKIEGO, 8 Oś 
Priorytetowa RYNEK PRACY, 
Działanie 8.2 AKTYWIZACJA 
ZAWODOWA. 

 



48 
 

 

3. Firma Doradczo 

Szkoleniowa Michał Krempa 

Ul. Mickiewicza 20, 39-300 

Mielec 

Status: przedsiębiorca (osoba 

fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą) 

NIP: 8171027197 

REGON: 690554480 

 

4. Podkarpacka Fundacja 

Rozwoju Regionalnego 

Ul. Krakowska 1, 39-300 

Mielec 

Status: fundacja 

NIP: 8172178432 

REGON: 362854457 

KRS: 0000581701 

 

5. Fundacja im. Józefa Becka 

Biczyce Dolne 6, 35-395 
Chełmiec 

NIP: 7343538949 
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REGON: 364208968 

KRS: 0000611904 

 

„WIEK BEZ BARIER” / 
„WIEK NOWYCH 

MOŻLIWOŚCI” / „WIEK 
EFEKTYWNOŚCI” 

Realizacja wsparcia na rzecz 
wydłużania aktywności 
zawodowej poprzez opracowanie 
strategii zarządzania wiekiem u 
pracodawców, w tym realizacja 
szkoleń i doradztwa w tym 
zakresie oraz wdrożenie 
opracowanego programu. 

 

1. MAŁGORZATA SANECKA 
MAESTRA – FIRMA 
SZKOLENIOWA 

Ul. Nowy Świat 18, 32-020 
Wieliczka 

Status: przedsiębiorca (osoba 
fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą) 

NIP: 683 185 91 88 

REGON: 120807758 

 

2. FUNDACJA ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I 
INICJATYW SPOŁECZNYCH 
PROELIO 

Szczygłów 47, 32-020 
Wieliczka 

Status: fundacja 

NIP: 6832089864 

REGON: 364436729 

KRS: 0000617526 

 

3. Firma Doradczo 

Wartość całkowita 
przedsięwzięcia: ok. 

2 000 000 – 5 000 000 
PLN 

Przedsięwzięcie w ramach 

REGIONALNEGO PROGRAMU 

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 

MAŁOPOLSKIEGO, 8 Oś 

Priorytetowa RYNEK PRACY, 

Działanie 8.6 WSPARCIE NA RZECZ 

WYDŁUŻANIA AKTYWNOŚCI 

ZAWODOWEJ, Poddziałanie 8.6.1 

REALIZACJA PROGRAMÓW 

PRZEKWALIFIKOWANIA 

PRACOWNIKÓW I WSPARCIE DLA 

PRACODAWCÓW – TYP B. 

Opracowanie strategii zarządzania 

wiekiem u pracodawcy, w tym 

możliwość realizacji szkoleń i 

doradztwa w tym zakresie 

oraz wdrożenie opracowanego 

programu (jego elementu). 
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Szkoleniowa Michał Krempa 

Ul. Mickiewicza 20, 39-300 

Mielec 

Status: przedsiębiorca (osoba 

fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą) 

NIP: 8171027197 

REGON: 690554480 

 

4. Podkarpacka Fundacja 

Rozwoju Regionalnego 

Ul. Krakowska 1, 39-300 

Mielec 

Status: fundacja 

NIP: 8172178432 

REGON: 362854457 

KRS: 0000581701 

 

5. Fundacja im. Józefa Becka 

Biczyce Dolne 6, 35-395 
Chełmiec 

NIP: 7343538949 

REGON: 364208968 
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KRS: 0000611904 

 

„KLUCZ DO 
SAMODZIELNOŚCI” / 

„AKTYWNI - 
SAMODZIELNI” / „CHCĘ 

WIĘCEJ – MOGĘ 
WIĘCEJ” 

Realizacja kompleksowego 
programu na rzecz aktywizacji 
społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, 
którego celem jest aktywne 
włączenie tych osób poprzez 
poprawę oraz wzmocnienie ich 
szans na zatrudnienie. 

 

Przedsięwzięcie w ramach 
REGIONALNEGO PROGRAMU 

OPERACYJNEGO 
WOJEWÓDZTWA 

MAŁOPOLSKIEGO, 9 Oś 
Priorytetowa REGION SPÓJNY 

SPOŁECZNIE, Działanie 9.1 
AKTYWNA INTEGRACJA, 

Poddziałanie 9.1.2 AKTYWNA 
INTEGRACJA – PROJEKTY 
KONKURSOWE – TYP A. 

Kompleksowe programy na rzecz 
aktywizacji społecznej i 

zawodowej osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym oraz ich otoczenia. 

 

1. MAŁGORZATA SANECKA 
MAESTRA – FIRMA 
SZKOLENIOWA 

Ul. Nowy Świat 18, 32-020 
Wieliczka 

Status: przedsiębiorca (osoba 
fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą) 

NIP: 683 185 91 88 

REGON: 120807758 

 

2. FUNDACJA ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I 
INICJATYW SPOŁECZNYCH 
PROELIO 

Szczygłów 47, 32-020 
Wieliczka 

Status: fundacja 

NIP: 6832089864 

REGON: 364436729 

KRS: 0000617526 

3. Firma Doradczo 

Wartość całkowita 
przedsięwzięcia: ok. 
2 000 000 PLN 

 

Przedsięwzięcie w ramach 

REGIONALNEGO PROGRAMU 

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 

MAŁOPOLSKIEGO, 9 Oś 

Priorytetowa REGION SPÓJNY 

SPOŁECZNIE, Działanie 9.1 

AKTYWNA INTEGRACJA, 

Poddziałanie 9.1.2 AKTYWNA 

INTEGRACJA – PROJEKTY 

KONKURSOWE – TYP A. 

Kompleksowe programy na rzecz 

aktywizacji społecznej i 

zawodowej osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym oraz ich otoczenia. 



52 
 

Szkoleniowa Michał Krempa 

Ul. Mickiewicza 20, 39-300 

Mielec 

Status: przedsiębiorca (osoba 

fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą) 

NIP: 8171027197 

REGON: 690554480 

 

4. Podkarpacka Fundacja 

Rozwoju Regionalnego 

Ul. Krakowska 1, 39-300 

Mielec 

Status: fundacja 

NIP: 8172178432 

REGON: 362854457 

KRS: 0000581701 

 

5. Fundacja im. Józefa Becka 

Biczyce Dolne 6, 35-395 
Chełmiec 

NIP: 7343538949 

REGON: 364208968 
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KRS: 0000611904 

 

„TWOJA FIRMA – TWÓJ 
SUKCES” / „START DO 

BIZNESU” / „MOJA 
FIRMA – MOJA 
PRZYSZŁOŚĆ!” 

 

Kompleksowe wsparcie dla 
zakładania działalności 
gospodarczej w formie dotacji dla 
osób pozostających bez pracy w 
wieku 30 lat i więcej 
zainteresowanych założeniem 
działalności gospodarczej, w 
szczególności osób pozostających 
w najtrudniejszej sytuacji na 
rynku pracy. 

 

1. MAŁGORZATA SANECKA 
MAESTRA – FIRMA 
SZKOLENIOWA 

Ul. Nowy Świat 18, 32-020 
Wieliczka 

Status: przedsiębiorca (osoba 
fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą) 

NIP: 683 185 91 88 

REGON: 120807758 

 

2. FUNDACJA ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I 
INICJATYW SPOŁECZNYCH 
PROELIO 

Szczygłów 47, 32-020 
Wieliczka 

Status: fundacja 

NIP: 6832089864 

REGON: 364436729 

KRS: 0000617526 

 

3. Firma Doradczo 

Wartość całkowita 
przedsięwzięcia: od 
5 000 000 PLN do ok. 
20 000 000 PLN 

 

Przedsięwzięcie w ramach 
REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 
MAŁOPOLSKIEGO, 8 Oś 
Priorytetowa RYNEK PRACY, 
Działanie 8.3 WSPARCIE NA 
ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ, Poddziałanie 
8.3.1 WSPARCIE NA ZAKŁADANIE 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 
FORMIE DOTACJI – TYP A. 
Kompleksowe wsparcie dla 
zakładania działalności 
gospodarczej w formie dotacji. 
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Szkoleniowa Michał Krempa 

Ul. Mickiewicza 20, 39-300 

Mielec 

Status: przedsiębiorca (osoba 

fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą) 

NIP: 8171027197 

REGON: 690554480 

 

4. Podkarpacka Fundacja 

Rozwoju Regionalnego 

Ul. Krakowska 1, 39-300 

Mielec 

Status: fundacja 

NIP: 8172178432 

REGON: 362854457 

KRS: 0000581701 

 

5. Fundacja im. Józefa Becka 

Biczyce Dolne 6, 35-395 
Chełmiec 

NIP: 7343538949 

REGON: 364208968 
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KRS: 0000611904 

 

„Przedszkole CHATKA 
POLI” / „Przedszkole 

KRAINA LEONA” / 
„Przedszkole DWOREK 

ZOSI” 

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – 
tworzenie nowych miejsc 
przedszkolnych lub dostosowanie 
istniejących do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami, 
rozszerzenie oferty dodatkowej 
ośrodków wychowania 
przedszkolnego, w tym pod 
kątem wsparcia dzieci z 
niepełnosprawnościami. 

 

1. MAŁGORZATA SANECKA 
MAESTRA – FIRMA 
SZKOLENIOWA 

Ul. Nowy Świat 18, 32-020 
Wieliczka 

Status: przedsiębiorca (osoba 
fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą) 

NIP: 683 185 91 88 

REGON: 120807758 

 

2. FUNDACJA ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I 
INICJATYW SPOŁECZNYCH 
PROELIO 

Szczygłów 47, 32-020 
Wieliczka 

Status: fundacja 

NIP: 6832089864 

REGON: 364436729 

KRS: 0000617526 

 

3. Firma Doradczo 

Wartość całkowita 
przedsięwzięcia: ok. 
2 000 000 – 5 000 000 
PLN 

 

Przedsięwzięcie w ramach 

REGIONALNEGO PROGRAMU 

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 

MAŁOPOLSKIEGO, 10 Oś 

Priorytetowa WIEDZA I 

KOMPETENCJE, Działanie 10.1 

ROZWÓJ KSZTAŁCENIA 

OGÓLNEGO, Poddziałanie 10.1.2 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – 

SPR – TYP A. Tworzenie nowych 

miejsc przedszkolnych lub 

dostosowanie istniejących do 

potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami i TYP B. 

rozszerzenie oferty dodatkowej 

ośrodków wychowania 

przedszkolnego, w tym pod kątem 

wsparcia dzieci z 

niepełnosprawnościami. 
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Szkoleniowa Michał Krempa 

Ul. Mickiewicza 20, 39-300 

Mielec 

Status: przedsiębiorca (osoba 

fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą) 

NIP: 8171027197 

REGON: 690554480 

 

4. Podkarpacka Fundacja 

Rozwoju Regionalnego 

Ul. Krakowska 1, 39-300 

Mielec 

Status: fundacja 

NIP: 8172178432 

REGON: 362854457 

KRS: 0000581701 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rozdział 6: Mechanizmy integrowania  

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 2016 – 2020 ujmuje działania w sposób 

kompleksowy (z uwzględnieniem wcześniej realizowanych na terenie Gminy projektów 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych i własnych) tak, aby nie pomijać aspektów 

społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych i środowiskowych związanych zarówno 

z danym obszarem, jak i jego otoczeniem. Układ wzajemnie uzupełniających się celów, które 

obejmują wszystkie ważne elementy z punktu widzenia ożywienia obszarów objętych problemami, 

a także wielość zadań zarówno z listy podstawowej, jak i dodatkowej oraz różnorodność podmiotów 

zaangażowanych we wdrażanie Programu gwarantują komplementarność działań podejmowanych 

na obszarze Gminy. Program złożony jest z różnorodnych projektów, co jest warunkiem niezbędnym 

do osiągnięcia kompleksowej interwencji na obszarze zdegradowanym. Koncentracja interwencji 

i konieczność hierarchizacji potrzeb powodują, że projekty rewitalizacyjne dotyczą terenów 

o istotnym znaczeniu dla rozwoju całej Gminy, a obejmują obszary dotknięte szczególną koncentracją 

problemów i negatywnych zjawisk  kryzysowych. Interwencja Programu obejmuje wiele różnych 

obiektów i przestrzeni  – których dysponenci deklarują realizację przedsięwzięć, które z jednej strony 

poprawiają sytuację na obszarze rewitalizacji, z drugiej – poprzez efekt synergii wpływają na 

ożywienie i rozwój całej Gminy, przyczyniając się w ten sposób do znacznego zwiększania jej 

potencjału. Działania ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 2016 – 2020 

obejmują zasięgiem całość obszaru dotkniętego szczególną koncentracją problemów i negatywnych 

zjawisk kryzysowych. Komplementarność jest jednym z nadrzędnych aspektów Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 2016 – 2020. Zapewnienie powiązań pomiędzy poszczególnymi 

projektami skutkuje lepszym i bardziej efektywnym wykorzystaniem środków finansowych 

przeznaczonych na rewitalizację.  
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I. Mechanizm integrowania działań: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

II. Mechanizm integrowania przedsięwzięć: 

Wszystkie podstawowe projekty rewitalizacyjne są ściśle powiązane z obszarem zdegradowanym. 

Odpowiadają na główne problemy dla tego terenu. Dzięki ich realizacji pozytywne skutki widoczne 

będą na wszystkich podobszarach zdegradowanych, ponieważ wiele z nich dotyczy działań 

podejmowanych dla miejsc lub obiektów użyteczności publicznej, przez co korzystać z nich będą 

mogli mieszkańcy nie tylko obszaru rewitalizacji. Ich realizacja będzie zapobiegać rozprzestrzenianiu 

się różnych problemów na dalsze obszary gminy. Kluczem do definiowania działań i projektów było 

to, aby się wzajemnie dopełniały i aby ich rozkład przestrzenny nie pomijał mieszkańców żadnego 

podobszaru rewitalizacji co mogłoby powodować pogłębianie się sytuacji kryzysowej.  

 

  

1.1. Rozwój działalności 
organizacji kulturalnych, 
sportowych i 
prozdrowotnych 

3.2. Poprawa jakości życia, ochrona 

zdrowia i środowiska naturalnego 

3.4. Stworzenie nowych miejsc 

do efektywnego spędzania 

czasu wolnego i nauki 

3.3. Zwiększenie 

atrakcyjności przestrzeni 

publicznych (w tym 

poprawa bezpieczeństwa) 

1.2. Integracja grup społecznych 
oraz tworzenie więzi w grupie 
społecznej 

3.1. Zwiększenie funkcjonalności obiektów 

użyteczności publicznej i turystycznej 

2.2. Działania 

wzmacniające aktywność 

gospodarczą 

2.1. Wspieranie działań 
wspierających 
przedsiębiorczość 

1.3. Przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu 

i innym negatywnym 

zjawiskom i patologiom 
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Rys. Wzajemne oddziaływanie projektów rewitalizacyjnych: 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Analizowane graficznie przedsięwzięcia: 

1  Zagospodarowanie placu wokół kościoła parafialnego w Biskupicach 

2  Budowa Sali gimnastycznej w Bodzanowie 

3  Budowa strefy aktywności gospodarczej w Gminie Biskupice (miejscowość Bodzanów) 

4  Remont budynku w Tomaszkowicach 

5  Oznakowanie przysiółków na terenie Gminy Biskupice   

6  Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie 
Biskupice 

7  Budowa świetlicy w Przebieczanach 

8  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice 

9  Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Przebieczanach 

10  Budowa budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Sułów 
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Rozdział 7: Opis struktury zarządzania realizacją Gminny Program Rewitalizacji 

Gminy Biskupice na lata 2016 – 2020 

 

Zarządzanie realizacją Gminny Program Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 2016 – 2020 powierza 

się Wójtowi Gminy poprzez istniejące struktury Urzędu Gminy Biskupice. 

 Zadania odnoszące się do zarządzania programem rewitalizacji odbywać się będą w ramach 

obowiązków poszczególnych struktur Urzędu Gminy przez co nie wskazuje się dodatkowych kosztów 

z tego tytułu.  

Zgodnie z wytycznymi ustawy powołany zostanie Komitet Rewitalizacji, który pełnić będzie rolę 

opiniodawczą i doradczą Wójta.  

W celu usprawnienia działań zostanie opracowany ramowy harmonogram wraz ze strukturą 

organizacyjną zapewniającą ich integralność. Ramowy harmonogram działań będzie uzupełniany 

upoważnieniem Wójta do wprowadzania zarządzeniami szczegółowymi harmonogramów rocznych.  

Wszystkie przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą realizowane zgodnie z Wieloletnią Prognozą 

Finansową oraz budżetami rocznymi, zapewniając efektywną realizację zaplanowanych działań.  

W razie realizacji projektów planowanych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej, 

właściwa jednostka (np. Referat Inwestycji, Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień 

Publicznych – projekty infrastrukturalne, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - projekty społeczne) 

przygotowuje dokumentację techniczną, harmonogram finansowo-rzeczowy, kosztorys, a następnie 

przekazuje jednostce przygotowującej wniosek o dofinansowanie projektu (Referat Pozyskiwania 

Funduszy Zewnętrznych). W proces realizacji będą – w razie potrzeby – zaangażowane również inne 

organizacje, w tym instytucje zewnętrzne niezbędne do prawidłowej realizacji zakładanych celów.  

W zakresie zarządzania funduszami potrzebnymi do realizacji projektów rewitalizacyjnych zostaje 

włączony Skarbnik Gminy Biskupice oraz Referat Planowania i Finansów.  

W celu efektywnego oraz zintegrowanego współdziałania różnych jednostek, Wójt Gminy może 

powołać Zespół Zadaniowy, w którego skład wejdą przedstawiciele wydziałów lub instytucji 

odpowiedzialnych za zarządzanie konkretnymi projektami. Powołanie Zespołu Zadaniowego 

przyczyni się do wzajemnego uzupełniania się oraz spójności realizacji poszczególnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w zakresie powiązanych projektów infrastrukturalnych (twardych) oraz społecznych 

(miękkich).  

Przewiduje się, iż zależności od realizowanego przedsięwzięcia w skład zespołu zadaniowego wejdą 

również przedstawiciele mieszkańców, innych instytucji, organizacji samorządowych, przedsiębiorcy 

oraz inni interesariusze biorący udział w realizacji GPR na zasadzie partnerstwa publiczno-

prywatnego. 
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Rysunek 1: Schemat zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Biskupice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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63 
 

 

Rysunek 2: Harmonogram indykatywny: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rozdział 8: System monitorowania i oceny Gminny Program Rewitalizacji 

Gminy Biskupice na lata 2016 – 2020 

 

W celu odpowiedniego zarządzania programem rewitalizacji oraz weryfikacji skuteczności działań 

należy opracować system monitorowania i ewaluacji.  

Opracowany system ewaluacji ocenia skuteczność osiągania założonych celów programu 

rewitalizacji. W tym celu ewaluacja koncentrować się będzie na analizie wskaźników realizacji 

poszczególnych celów.  

Ze względu na wieloetapowość procesu ewaluacji będzie prowadzona na trzech poziomach:  

- ewaluacja ex ante (przed realizacją działań) - ocena wskaźników wypracowanych w diagnozie;  

- ewaluacja bieżąca (w trakcie realizacji działań) - coroczne porównywanie wskaźników z bazowymi 

w ramach sprawozdania;  

- ewaluacja ex post (po zakończeniu realizacji działań) - długoterminowa ocena wpływu programu 

rewitalizacji na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów Gminy Biskupice, trwałości 

uzyskiwanych efektów. 

Dodatkowo w ramach stałego monitorowania Programu Rewitalizacji wskazany przez Wójta Podmiot 

sporządza raz w roku sprawozdanie z postępów w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Podmiot 

pozyskuje informację dotyczące stopnia wykonywania programu od jednostek (instytucji publicznych, 

wydziałów UG, organizacji pozarządowych) odpowiedzialnych za ich realizację. Informacje będą 

pozyskiwane w formie mini-raportów zawierających dane takie jak m. in.: realizacja harmonogramu, 

wskaźników, zidentyfikowane problemy, niezbędne zasoby, nadchodzące działania niezbędne do 

realizacji).  

Następnie Podmiot odpowiedzialny za sporządzanie sprawozdania, przekazuje je Komitetowi 

Rewitalizacji, który podczas zwołanego spotkania przez Wójta konsultuje ujęty w sprawozdaniu stan 

realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Biskupice.  

Na kolejnej sesji rady Gminy następującej po spotkaniu Komitetu Rewitalizacji, Wójt przedstawia 

wyniki sprawozdania z realizacji założeń Gminny Program Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 2016 

– 2020wraz z listą zadań proponowanych do uwzględnienia w budżecie Gminy Biskupice oraz 

Wieloletniej Prognozie Finansowej na kolejny rok.  

Ostatecznym dokumentem podsumowującym realizację prac związanych z Gminnym Programem 

Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 2016 – 2020 będzie sporządzony przez ww. podmiot 

długoterminowy Raport z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 2016 – 

2020. Dokument będzie zawierał najważniejsze wnioski z corocznych sprawozdań oraz ewaluację 

realizacji wskaźników przyjętych w diagnozie. Będzie to podsumowanie pozwalające na wykazanie 

uzyskanych efektów oraz skuteczności założeń dotyczących prowadzonych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych.  

Końcowy Raport zostanie przekazany Wójtowi oraz Radzie Gminy. Zostanie również zamieszczony do 

publicznego wglądu na stronie internetowej Urzędu Gminy Biskupice i wywieszony na tablicy ściennej 

w urzędzie. 
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L.p. Wskaźniki Źródła 
Częstotliwość 

oceny 

Cel strategiczny 1. Aktywizacja społeczna wspólnot lokalnych, wzmocnienie poczucia 
odpowiedzialności i więzi sąsiedzkiej. 

1. 
Liczba podjętych działań dla 

osób wykluczonych i z 

problemami alkoholowymi 

Sprawozdania z realizacji działań, 

Obliczenia własne w oparciu o dane 

podmiotu realizującego działanie, listy 

obecności 

Raz w roku 

2. Liczba osób uczestniczących w 

przedsięwzięciach 

organizowanych na nowo 

powstałych obiektach 

sportowych. 

Sprawozdania z realizacji działań, 

ankiety 

Raz w roku 

3. Liczba osób korzystających ze 

świetlic środowiskowych 

Sprawozdania z realizacji działań, 

ankiety 

Raz w roku 

4. Spadek odsetka korzystających 
z pomocy społecznej w 
stosunku do 2015 roku. 

Obliczenia własne w oparciu o dane 

GOPS 

Raz w roku 

5. Liczba osób uczestniczących w 
zajęciach organizowanych w 
nowo powstałych świetlicach 
środowiskowych 

Sprawozdania z realizacji działań, 

ankiety 

Raz w roku 

6.  Liczba przedsięwzięć o 
charakterze społecznym i 
animującym lokalną 
społeczność realizowanych w 
nowo zmodernizowanych 
budynkach / przestrzeniach 
publicznych.  

Obliczenia własne w oparciu o dane 

placówki. 

Raz w roku 

Cel strategiczny 2. Rozwój i wzmacnianie potencjału gospodarczego mieszkańców 

Gminy Biskupice 

1. 
Liczba przeprowadzonych 

działań doradczo-

szkoleniowych dla osób 

bezrobotnych, poszukujących 

pracy. 

Sprawozdania z realizacji działań, 

Obliczenia własne w oparciu o dane 

podmiotu realizującego działanie, 

liczba osób uczestniczących w 

działaniach 

Raz w roku 

2.  Spadek odsetka osób 

bezrobotnych w obszarach 

rewitalizacji w stosunku do 

2015 roku.  

Obliczenia własne w oparciu o dane 

PUP 

Raz w roku 

3. Wzrost średniej liczby 

podmiotow gospodarczych 

na 100 mieszkańców w 

Obliczenia własne w oparciu o 

dostępne statystyki 

Raz w roku 
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stosunku do 2015 roku.   

4. Liczba nowopowstałych stref 

aktywności gospodarczej 

Sprawozdania z realizacji działań Raz w roku 

5. Liczba przeprowadzonych 

działań doradczo-

szkoleniowych dla 

przedsiębiorców. 

Sprawozdania z realizacji działań, 

Obliczenia własne w oparciu o dane 

podmiotu realizującego działanie, 

liczba osób uczestniczących w 

działaniach 

Raz w roku 

Cel strategiczny 3. Zapewnienie mieszkańcom obszaru rewitalizacji optymalnych 
warunków do mieszkania, prowadzenia życia codziennego i spędzania czasu wolnego. 

1. 
Liczba osób korzystających z 
nowo powstałych 
przestrzeniach publicznych.  

Sprawozdania z realizacji działań, 

ankiety 

Raz w roku 

2. Liczba wymienionych pieców i 

kotłów w indywidualnych 

gospodarstwach domowych 

w Gminie Biskupice 

Sprawozdania z realizacji działań Raz w roku 

3. Liczba wybudowanych 

przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy 

Biskupice 

Sprawozdania z realizacji działań Raz w roku 

4. Liczba nowo powstałych bądź 

przebudowanych obiektów 

użyteczności publicznej 

Sprawozdania z realizacji działań Raz w roku 

5. Liczba wybudowanych świetlic 

środowiskowych 

Sprawozdania z realizacji działań Raz w roku 

6. Liczba przebudowanych 

budynków szkolnych  

Sprawozdania z realizacji działań Raz w roku 
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Rozdział 9: Proces Partycypacji Społecznej w Gminnym Programie Rewitalizacji 

Gminy Biskupice na lata 2016-2020 

 

Obecny tryb prowadzenia rewitalizacji według dokumentu Ustawy o rewitalizacji z dnia 

9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777 z późn.zm.) ma na celu usprawnienie procesu 

partycypacji społecznej w tym zakresie.  

Należy podkreślić, że element partycypacji społecznej jest niezwykle istotny w prawidłowym 

prowadzeniu rewitalizacji, mającej na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym.  

Wcześniejsze doświadczenia rewitalizacyjne kojarzone są z remontem infrastruktury oraz poprawą 

estetyki przestrzeni, zaniedbując aspekt społeczny. Zaangażowanie lokalnej społeczności jest o tyle 

ważne, że pozwala na prawidłowe zidentyfikowanie występujących problemów, wskazanie potrzeb 

i opracowanie konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Właściwe metody włączania 

interesariuszy powinny sprzyjać budowaniu poczucia współodpowiedzialności za proces rewitalizacji.  

Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób 

zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach 

społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji.  

Konsultacje społeczne prowadzono na etapie opracowywania Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Biskupice. Konsultacje miały na celu zebranie uwag, 

opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru rewitalizacji na podstawie analizy koncentracji 

negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej.  

Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach 04.10.2016r. – 07.11.2016 r. w następujących 

formach:  

- organizacja otwartej debaty publicznej w dniu 19.10.2016r. z mieszkańcami, radnymi Rady Gminy, 

Organizacjami Pozarządowymi, Klubami Sportowymi, Organizacjami Przedsiębiorców oraz 

powołanym w celu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji zespołem roboczym, 

przedstawicielami wydziałów i jednostek Urzędu Gminy Biskupice, Powiatowego Urzędu Pracy 

i Komendą Powiatowej Policji w Biskupicach;  

 

- ankiety konsultacyjnej dotyczącej projektu Uchwały Rady Gminy w Biskupicach w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Biskupice;  

 

- formularza zgłaszania uwag dotyczącego projektu uchwały Rady Gminy w Biskupicach w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Biskupice.  

 

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy w Biskupicach 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Biskupice wszystkie 
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informacje dotyczące procesu rewitalizacji, wraz z Raportami z konsultacji społecznych zamieszczone 

zostały na stronie internetowej Gminy Biskupice: http://www.biskupice.pl/ w zakładce Gminny 

Program Rewitalizacji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W kolejnym etapie 

opracowania GPR przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne.  

W czasie trwania konsultacji zostaną wykorzystane następujące formy konsultacji społecznych:  

1. Spotkania warsztatowe organizowane dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wszystkich 

interesariuszy rewitalizacji.  Celem warsztatów będzie dyskusja nad propozycją projektów, 

poznanie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych oraz włączenie uczestników 

w przygotowanie i realizację Gminnego Programu Rewitalizacji.  

Harmonogram spotkań warsztatowych: 

 01.02.2017r. o godzinie 15:00 w Zabłociu – dotyczy obszaru rewitalizacji obejmującego 

tereny jednostki Zabłocie; 

 01.02.2017r. o godzinie 17:00 w Jawczycach – dotyczy obszaru rewitalizacji obejmującego 

tereny jednostki Bodzanowie;  

 02.02.2017r. o godzinie 15:00 w Jawczycach – dotyczy obszaru rewitalizacji obejmującego 

tereny jednostki Jawczyce; 

 02.02.2017r. o godzinie 17:00 w Biskupicach – dotyczy obszaru rewitalizacji obejmującego 

tereny jednostki Sułów.  

2. Zbieranie uwag za pomocą Formularza zgłoszeniowego propozycji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych do  Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 2016-2020 

oraz Ankiety konsultacyjnej.  

3. Debaty publicznej dla obszaru rewitalizacji oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji.  

Debata odbędzie się w dniu 14.02.2017r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy Biskupice 

w Tomaszkowicach ( duża aula na parterze).  

 

Wszystkie informacje dotyczące procesu rewitalizacji, łącznie z Raportami z konsultacji społecznych 

zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy Biskupice: http://www.biskupice.pl/, 

w zakładce Gminny Program Rewitalizacji,  podmiotowej stronie BIP. Dodatkowo informacje na 

temat procesu rewitalizacji będą umieszczone w lokalnej prasie. 

  

http://www.biskupice.pl/
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Rozdział 10: Określenie niezbędnych zmian w uchwałach  

 

1. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 

czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu 

cywilnego  

W związku z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biskupice 2016-2020 nie przewiduje 

się zmian w:  

- Uchwale nr XXII/142/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 8 marca 2012r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biskupice; 

- Zarządzeniu Nr 005049.2013 Wójta Gminy Biskupice z dnia 03 czerwca 2013r. w sprawie stawki 

bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.  

2. Określenie niezbędnych zmian w uchwale, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 3 listopada 

2015 r. o rewitalizacji  

Komitet Rewitalizacji zgodnie z art. 7 ust. 1 stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy 

z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz 

pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta. Komitet Rewitalizacji zgodnie z art. 7 ust.3 zostanie 

powołany do 3 miesięcy od daty uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biskupice na 

lata 2016 – 2020. Na etapie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 

2016 – 2020 uwzględniono Komitet Rewitalizacji w Systemie oceny i monitorowania oraz w Opisie 

struktury zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 2016 – 2020.  

3 Specjalna Strefa Rewitalizacji. 

W Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 2016 – 2020 nie przewiduje się 

ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 Ustawy o rewitalizacji z dnia 

października 2015 r.  

4. Zmiany w dokumentach planowania i zagospodarowania przestrzennego  

Niezbędne zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 2016 – 2020 nie przewiduje wprowadzenia 

zmian w obecnym dokumencie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Biskupice , stanowiącym załącznik nr 1b do Uchwały XXV/170/08 Rady Gminy 

Biskupice z dnia 08 sierpnia 2008r.   

 



70 
 

Niezbędne zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

W związku z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 2016 – 2020 nie 

przewiduje się wprowadzenia zmian w obowiązujących na terenie Gminy Biskupice Miejscowych 

Planach Zagospodarowania Przestrzennego.   

Miejscowy plan rewitalizacji  

W związku z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 2016 – 2020 nie 

przewiduje się uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji, którym mowa w art. 37f ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 




