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Skała, dn. 25 października 2017 r. 

BR.042.3.34.3.2017.KR 

 

 

Szanowny Pan Tadeusz Durłak 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała 

 

 

 

 Zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017-2023, 

przyjętego Uchwałą Nr XXXII/235/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 13.03.2017 r. niniejszym 

przedkładam Sprawozdanie z postępów w realizacji zadań uwzględnionych w Gminnym 

Programie  Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017 – 2023. 

 

 

Z poważaniem 

 

Dorota Buczek 
Operator ds. Rewitalizacji 
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1. Wstęp 

 

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017-2023 (w skrócie: GPR), decyzją 

Zarządu Województwa Małopolskiego w dniu 16 maja 2017 r. (Uchwała Nr 735/17) 

został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego pod 

poz. 43. Od tego momentu rozpoczęto wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji.  

W dniu 12 czerwca 2017 r. został powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała  

w drodze Zarządzenia nr 91/2017, Komitet ds. Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017-2023, 

w skład którego weszli przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego i publicznego.  

Wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017-2023 jest 

monitorowane przez Operatora ds. Rewitalizacji. Monitoring odbywa się w oparciu 

 o wskaźniki i przebiega zgodnie z ustaloną procedurą. Sprawozdanie z postępów  w realizacji 

zadań uwzględnionych w GPR przygotowywane są raz w roku i obejmują sprawozdanie 

końcoworoczne.  

Operator ds. Rewitalizacji pozyskuje potrzebne informację na temat zrealizowanych  

w danym roku kalendarzowym projektów w terminie do 30 września. Sprawozdanie 

sporządzane jest do końca października. W ciągu 20 dni od otrzymania sprawozdania 

Burmistrz zwołuje spotkanie Komitetu ds. Rewitalizacji w celu skonsultowania sprawozdania. 

Na spotkaniu opiniowana jest także lista zadań planowanych do realizacji  

w kolejnym roku budżetowym. Na kolejnej, następującej po spotkaniu Komitetu 

Rewitalizacji, sesji Rady Miejskiej Burmistrz prezentuje wyniki sprawozdania z realizacji 

zamierzeń strategicznych wraz z listą zadań proponowanych do uwzględnienia w budżecie 

gminy na kolejny rok. 

W ramach zarządzania GPR zakłada się podejmowanie działań w zakresie wprowadzania 

nowych zadań do Programu oraz zgłaszania propozycji zmian. Propozycje nowych zadań 

zbierane są raz do roku i składane do Operatora ds. Rewitalizacji w terminie do 30 września. 

Informacje o nowych zadaniach są przekazywane do Komitetu Rewitalizacji w ciągu 

 4 tygodni. Propozycje zmian do GPR także są zbierane raz w roku i składane do Operatora 

ds. rewitalizacji, w terminie do 30 września. Po otrzymaniu takich propozycji Operator  

ds. Rewitalizacji przekazuje takie dane do Komitetu Rewitalizacji, w przeciągu dwóch tygodni. 

W wymienionych powyżej terminach w 2017 r. do Operatora ds. Rewitalizacji  

nie wpłynęły propozycje nowych zadań, jak również nie zgłoszono żadnych propozycji zmian 

do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017-2023.  
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2. Wyniki działań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na realizację 
działań zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Skała. 

 
Niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej oceny Gminnego Programu Rewitalizacji w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, przystąpiono do działań związanych  
z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla zadań wpisanych na Listę zadań 
podstawowych do realizacji. Przygotowano następujące projekty: 
 
Projekt nr 1: „Utworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej, społecznej i gospodarczej  
w miejscowościach Skała i Smardzowice” 
 
Wniosek o dofinansowanie ww. projektu złożono 29.06.2017 r. w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 11. Osi 
Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów 
wiejskich. 
Projekt obejmuje realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy 
Skała na lata 2017-2023 pod nazwami: 
 
Do realizacji w Skale: 

 „Realizacja przyjaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Społecznej  
i Gospodarczej Skały” 

 „Wspólne projektowanie przestrzeni - zaprojektujmy plac zabaw”; 

 „Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skały - Modernizacja budynku tzw. 
„Starego Liceum” 

 
Do realizacji w Smardzowicach: 

 „Brama do Ojcowa” 
 
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje: 
Część zadania A: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności 
Społecznej i Gospodarczej (CASiG) w Skale: 

 wykonanie ciągów pieszych, pochylni, dostosowanie schodów terenowych do 
pełnienia funkcji innych niż komunikacyjna (miejsca do siedzenia); 

 budowa parkingu z miejscami postojowymi o nawierzchni przepuszczalnej  
z utwardzoną drogą dojazdową;  

 wykonanie prac pielęgnacyjnych, zakrzewień, nasadzeń pozostałej zieleni; 

 montaż obiektów małej architektury (miejsca do siedzenia, kosze na śmieci, 
popielniczki, tablice informacyjne o Gminie Skała i o obiekcie CASiG); 

 montaż elementów oświetlenia; 

 montaż zabezpieczeń w formie barierek o wys. min. 1.1m  przy skarpie przed 
budynkiem CASiG oraz niższych w formie gazonów z zielenią ozdobną lub nasadzeń 
żywopłotowych; 

 demontaż istniejącego ogrodzenia oraz urządzenia terenu;  
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 zadaszona zamykana wiata techniczna (śmietnik, zaplecze techniczne dla utrzymania 
terenu); 

Wartość: 999 777,20 zł 
 
 
Część zadania B: Wspólne projektowanie przestrzeni placu zabaw przy Centrum 
Aktywności Społecznej i Gospodarczej (CASiG) w Skale:  

 wypracowanie ze społecznością lokalną (w formie warsztatów) koncepcji 
zagospodarowania i wyposażenia placu zabaw i przestrzeni rekreacyjnej  
w północnej części działki (ulice Szkolna i Langiewicza); 

Wartość: 15 000,00 zł 
 
 
Część zadania C: Budynek Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej (CASiG)  
w Skale: 

 rozbiórka przybudówki do zachodniej części budynku mieszczącej nieczynne szalety 
przyszkolne oraz wyburzenia wschodniej klatki schodowej, ścian wewnątrz 
 (w zakresie nowych przejść między częścią zachodnią i wschodnią, dostosowania 
otworów drzwiowych dla osób z niepełnosprawnościami) i na zewnątrz (poszerzenie 
otworów drzwiowych, wybicie otworów związanych z dobudową dźwigu 
osobowego); 

 wzmocnienie (zmiana warstw pokrycia dachu) i przebudowa (ze względu na szyb 
dźwigu osobowego oraz zmianę funkcji) konstrukcji dachu, wymiana pokrycia 
dachowego wraz z nowymi obróbkami blacharskimi dachu i kominów, izolacjami 
przeciwwodnymi i paroizolacjami, pełnym deskowaniem oraz systemem odwodnienia 
dachu dla całego budynku wraz z dociepleniem poddasza w części zachodniej 
(przewidzianej do użytkowania jako pokoje biurowe) i dociepleniem stropu w części 
wschodniej gdzie poddasze pozostaje nieużytkowe; 

 możliwa konieczność wzmocnienia stropu nad drugim piętrem części zachodniej, 
wynikająca ze zmiany sposobu użytkowania; 

 termomodernizacja ścian budynku z demontażem istniejących okien, podokienników 
i drzwi zewnętrznych oraz montażem nowych okien wraz z podokiennikami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz drzwi zewnętrznych w oparciu o wytyczne  
z  audytu energetycznego stanowiącego załącznik do niniejszego opracowania; 

 wykonanie prawidłowej przeciwwodnej izolacji pionowej oraz poziomej przyziemia 
obiektu; 

 remont wewnętrznych zachowanych ścian i wymurowanie nowych ścian działowych; 

 remont schodów, wykonanie balustrad (np. ze stali ocynkowanej, malowanej 
proszkowo) oraz wykonanie elementów związanych z dostosowaniem 
przebudowywanych pomieszczeń oraz klatki schodowej do przepisów 
przeciwpożarowych, wskazanych w ekspertyzie technicznej dotyczącej stanu ochrony 
przeciwpożarowej; 
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 rozbudowa o szacht dla dźwigu osobowego w celu lepszego dostosowania do 
pełnionej funkcji oraz potrzebę udostępnienia obiektu dla wszystkich mieszkańców, 
wykonanie stropów w pomieszczeniach powstałych w przestrzeni po zlikwidowanej 
wschodniej klatce schodowej; 

 demontaż istniejącego wykończenia wewnętrznego, instalacji wodnej, kanalizacyjnej, 
elektrycznej, odgromowej; 

 budowa nowych instalacji wewnętrznych: gazowej, c.o., wodnej, kanalizacyjnej, 
elektrycznej, niskoprądowych, odgromowe wraz z wymianą istniejących oraz budową 
nowych przyłączy; 

 uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach; 

 wykonanie nowego wykończenia posadzek i ścian (malowanie, flizowanie) wraz  
z wyposażeniem sanitariatów, pomieszczeń pomocniczych, oznaczeń ewakuacji ppoż. 
zgodne z instrukcją przeciwpożarową; 

Wartość: 1 990 878,00 zł 
 
 
Część zadania D: Brama do Ojcowa w Smardzowicach: 

 wyznaczenie ciągów pieszych utwardzonych, pieszo-jezdnych oraz “zielonych” miejsc 
postojowych; 

 wykonanie prac pielęgnacyjnych przy istniejącej zieleni, zakrzewień, nasadzeń 
pozostałej zieleni, w wyznaczonych miejscach zieleni ozdobnej; 

 montaż obiektów małej architektury (miejsca do siedzenia, kosze na śmieci, 
popielniczki, tablice informacyjne); 

 wykonanie i montaż projektowanych indywidualnie dla Zleceniodawcy elementów 
małej architektury takich jak: “brama do Ojcowa” oraz witacz przydrożny kierujący do 
OPN wraz z oznakowaniem trasy rowerowej łączącej prowadzącej od przystanku 
komunikacji podmiejskiej do promowanego wejścia do OPN;  

 montaż elementów oświetleniowych i stojaków na rowery; 
Wartość: 350 236,35 zł 
 
Celem tych działań jest reorganizacja ruchu turystycznego związanego z Ojcowskim Parkiem 
Narodowym na terenie Gminy Skała oraz stworzenie przy ul. Langiewicza w Skale 
profesjonalnego centrum administracyjno – społeczno– gospodarczo– kulturalnego 
wspomagającego nową aktywność gospodarczą w Gminie. Wyeksponowanie „Drogi 
Zamkowej”, jako malowniczego szlaku pieszo-rowerowego prowadzącego ze Smardzowic do 
Ojcowa pozwoli zmniejszyć weekendowe przeciążenie ruchem samochodowym sołectwa 
Ojców (znacząco zniechęcające turystów do odwiedzania Parku Narodowego), który 
przekierowany do Smardzowic pozwoli mieszkańcom sołectwa skorzystać z szansy 
rozwojowej związanej z ruchem turystycznym.  
Wartość zadania: 3 514 391,55 zł 
Koszty kwalifikowalne: 3 499 391,55 zł 
Koszty niekwalifikowane: 15 000,00 zł 
Wartość wnioskowanego dofinasowania75% -  2 635 793,64 zł 
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Obecny etap: rozpoczęła się ocena formalna wniosku. Pierwsze uzupełnienie złożono 
09.10.2017 r. 
 
 
Projekt nr 2: „Zagospodarowanie i aranżacja przestrzeni publicznej w miejscowościach 
Minoga, Gołyszyn i Rzeplin” 
Wniosek o dofinansowanie złożono 29.06.2017 r. w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 11. Osi Priorytetowej 
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich. 
 
Projekt obejmuje realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy 
Skała na lata 2017-2023 pod nazwami: 
 
Do realizacji w Gołyszynie: 
A. „Piękny Gołyszyn - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Gołyszyn” 
 
Do realizacji w Rzeplinie: 
B. „Piękny Rzeplin - aranżacja przestrzeni publicznej oraz centrum rekreacyjno- sportowe w 
Rzeplinie” 
 
Do realizacji w Minodze: 
C. „Piękna Minoga - aranżacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Minoga” 
D. „Modernizacja budynków socjalnych w miejscowości Minoga- podniesienie standardu 
mieszkań socjalnych” 
 
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje: 
 
Część zadania A: zagospodarowanie przestrzeni centralnej w miejscowości Gołyszyn: 

 wyburzenie wolnostojącego pawilonu GS; 

 demontaż istniejącego ogrodzenia i bramy na granicy z działką drogową nr 384; 

 budowa tarasowego systemu ciągów pieszych, pochylni, schodów terenowych oraz 
murków oporowych wydzielającego ruch pieszy od ruchu kołowego; 

 montaż zabezpieczeń w formie barierek o wys. górnego pochwytu min. 1.1m; 

 montaż obiektów małej architektury (miejsca do siedzenia, kosze na śmieci, 
popielniczki, tablice informacyjne o Gminie Skała, stojaki na rowery); 

 montaż elementów oświetlenia; 

 wykonanie prac pielęgnacyjnych, zakrzewień, nasadzeń pozostałej zieleni; 

 zadaszone miejsce do siedzenia w formie wiaty w konstrukcji drewnianej; 

 montaż urządzeń placu zabaw wraz z ogrodzeniem; 

 Zadaszona osłona dla miejsca na gromadzenie odpadów stałych na tyłach budynku 
OSP; 

Wartość: 299 997,00 zł 
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Część zadania B: zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz centrum rekreacyjno- 
sportowego w Rzeplinie: 

 wydzielenie utwardzonych ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej w północnej części 
obszaru stanowiącej centrum miejscowości; 

 budowa ścieżki dydaktycznej ekologiczno- historycznej na temat Rzeplina 
realizowanej wśród naturalnej zieleni w formie systemu drewnianych kładek 
 i pomostów wraz z budową tematycznego placu zabaw “Warowna twierdza” 
nawiązującego do historii miejscowości; 

 skanałowanie na działce nr 443/3 naturalnego cieku wodnego na długości  
ok. 40 mb i budowa w tym miejscu “zielonych” miejsc postojowych; 

 lokalizacja “zielonych” miejsc postojowych dla użytkowników zespołu rekreacyjno 
sportowego wzdłuż drogi nr  

 budowa plenerowego amfiteatru wykorzystującego istniejące ukształtowanie terenu 
wraz z zadaszoną sceną; 

 skomunikowanie terenu rekreacyjno- sportowego poprzez budowę systemu pochylni 
i schodów terenowych prowadzących od miejsc postojowych na południu obszaru, do 
boisk sportowych, siłowni plenerowej, amfiteatru, na plac zabaw oraz do północnej- 
najniższej części; 

 montaż obiektów małej architektury (miejsca do siedzenia, kosze na śmieci, 
popielniczki, tablice informacyjne o Rzepinie, stojaki na rowery, wyposażenie siłowni 
plenerowej); 

 montaż elementów oświetlenia; 

 budowa zadaszonej wiaty z murowanym grillem oraz miejscami do siedzenia; 

 demontaż istniejących wiatrołapów i sprzętu sportowego i instalacja nowego sprzętu; 

 uporządkowanie terenu boisk sportowych pod względem zieleni oraz ponowne 
wytyczenie boisk; 

 wykonanie prac pielęgnacyjnych przy istniejącej zieleni w części objętej ścieżką 
edukacyjną, oraz w zakresie boisk, przestrzeni przeznaczonej na lokalizację 
plenerowego amfiteatru i siłowni; 

Wartość: 349 504,50 zł 
 
Część zadania C: zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości 
Minoga:  

 wykonanie prac pielęgnacyjnych, zakrzewień, nasadzeń pozostałej zieleni; 

 montaż obiektów małej architektury (miejsca do siedzenia, kosze na śmieci, 
popielniczki, tablice informacyjne o Gminie Skała oraz o Alei Kasztanowej, stojaki na 
rowery); 

 montaż elementów oświetlenia w posadzce “placu” oraz lamp solarnych lub 
hybrydowych w Alei Kasztanowej; 

 montaż witacza;  

 budowa ścianki informacyjnej z gabionów wypełnionych łamanym wapieniem oraz 
miejsc do siedzenia i donic na “placu” w tej samej technologii; 
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 budowa muru oporowego wzdłuż skarpy o wysokości max. 1,0 m; 

 budowa drogi oraz ciągu pieszego o szerokości 1,5m; 

 doprowadzenie linii energetycznej na działkę nr 564 dla zasilania oświetlenia Alei 
Kasztanowej ;  

 ustawienie tablic związanych ze ścieżką edukacyjną o tematyce przyrodniczo- 
historycznej; 

Wartość: 772 809,00 zł 
 
Część zadania D: podniesienie standardu mieszkań socjalnych w miejscowości Minoga: 

 demontaż istniejącego ogrodzenia w wyznaczonym zakresie oraz istniejącego 
urządzenia terenu; 

 budowa drogi wewnętrznej oraz 8 “zielonych” miejsc postojowych dla obsługi 
mieszkańców obydwu socjalnych budynków mieszkalnych oraz ciągu pieszego 
obsługującego; 

 wykonanie prac pielęgnacyjnych przy istniejącej zieleni, dokonanie nowych 
zakrzewień i nasadzeń pozostałej zieleni;  

 montaż obiektów małej architektury (miejsca do siedzenia, kosze na śmieci, 
popielniczki, tablice informacyjne, stojaki na rowery); 

 montaż wyposażenia placu zabaw oraz budowa piaskownicy; 

 montaż elementów oświetleniowych wraz z konieczną rozbudową instalacji 
energetycznej; 

 wyposażenie części zachodniej obiektu w instalację c.o., c.w.u. i gazową; 

 odwilgocenie, odgrzybienie ścian w zakresie wynikającym z ekspertyzy mykologiczno- 
budowlanej, której sporządzenie stanowi przedmiot zamówienia. 

 termomodernizacja ścian budynku z demontażem istniejących drzwi zewnętrznych 
oraz montażem nowych drzwi zewnętrznych w oparciu o wytyczne z audytu 
energetycznego opracowanego dla obiektu w VI 2017r. na zlecenie Gminy Skała; 

 wykonanie prawidłowej przeciwwodnej izolacji pionowej oraz poziomej przyziemia 
obiektu. 

Wartość: 249 486,44 zł 
 
Wartość zadania: 1 871 596,95 zł 
Koszty kwalifikowalne: 1 826 389,59 zł 
Koszty niekwalifikowalne: 45 207,36 zł 
Wartość wnioskowanego dofinasowania 75% -  1 369 792,16 zł 
Obecny etap: rozpoczęła się ocena formalna wniosku. Pierwsze uzupełnienie złożono 
09.10.2017 r. 
 
Oczekiwany termin zakończenia procedury oceny ww. wniosków oraz zakończenie procedury 
konkursowej I kwartał 2018 r. Wszystkie zadania z listy podstawowej, złożone do 
dofinansowania planowane są do realizacji w systemie zaprojektuj i buduj.  
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Dotychczas pozyskano wymagane uzgodnienia i opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska, decyzję ULICP dla zadania „Utworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej, 
społecznej i gospodarczej w miejscowościach Skała i Smardzowice”. 
 
 

3. Pozostałe, dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
W zakresie pozostałych, TZW. DOPUSZCZALNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 
REWITALIZACYJNYCH, to są one w GPR określone w dwóch formach: bardziej 
szczegółowej, opisane w fiszkach projektowych, oraz w formie ogólnych zapisów 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które  odpowiadają na problemy społeczne.  
W odniesieniu do zadań opisanych za pomocą fiszek projektowych, w zakresie 
zadania pn. „Poprawa warunków mieszkaniowych osób potrzebujących – utworzenie 
mieszkań socjalnych w mieście Skała”, niezagospodarowany budynek przy  
ul. Słomnickiej 4 w Skale, pierwotnie pełniący funkcje młyna, został sprzedany 
prywatnemu inwestorowi, który rozpoczął remont obiektu. Docelowo budynek 
będzie przeznaczony na cele mieszkaniowo-użytkowe (pomieszczenia biurowe, 
handlowe, mieszkania na wynajem). W odniesieniu do pozostałych zadań, gmina nie 
podejmowała  czynności związanych z rozpoczęciem realizacji tych zadań.  
W zakresie pozostałych, ogólnie określonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych,                       
realizacja odbywała się w następujący sposób: 
 

a. wyrównywanie szans społecznych i zawodowych osób wykluczonych bądź 
zagrożonych wykluczeniem społecznym;  
- działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (szkolenia, kursy, 
doradztwo), UMiG Skała – Biura Strategii, Rozwoju i Promocji (projekt 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion”, współpraca z Urzędem Pracy 
Powiatu Krakowskiego – realizacja różnych form zatrudnienia osób bezrobotnych, 
współpraca z UPPK i MGOPS – realizacja prac społecznie użytecznych). 
 

b. realizacja programów przeciwdziałania skutkom nałogów, wsparcia rodzin osób 
uzależnionych oraz programów profilaktycznych w zakresie nałogów; 
- działalność Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wdrażanie 

Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii Gminy Skała na rok 2017. 
 

c. realizacja działań służących aktywizacji społecznej uczniów szkół podstawowych; 
-udział w kampaniach informacyjnych z zakresu ekologii, prelekcjach i konkursach 
organizowanych przez UMiG Skała. 
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d. przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja zawodowa mieszkańców;  
- Działalność realizowana przez Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała. 
Realizacja zadań z zakresu zwalczania bezrobocia na terenie gminy Skała, w tym: 
współpraca z Urzędami Pracy w Słomnikach, Krzeszowicach i Krakowie (Powiatowy 
Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy), zatrudnianie bezrobotnych  
w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych. Organizacja staży, praktyk 
uczniowskich. Przygotowywanie wniosków o skierowanie do pracy osób 
bezrobotnych do sfinansowania w ramach Funduszu Pracy oraz do programów 
unijnych takich jak: 
- Europejski Fundusz Społeczny oraz Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych  
w ramach Programu Operacyjnego  „Wiedza Edukacja Rozwój” 2014-2020 
- Europejski Fundusz Społeczny, program dla osób 50+ „Aktywizacja osób w wieku 30 
lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim – MANIA PRACOWANIA 
(III) Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w ramach działania 8.1.Aktywizacja 
zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” 
- Europejski Fundusz Społeczny, staże realizowane w ramach projektu „Aktywizacja 
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krakowskim – Lubię to”, 
Poddziałanie 1.1.2.Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
 

e. aktywizacja i integracja społeczna seniorów;  
Działalność Klubu Seniora. Inicjatywy podejmowane przez Centrum Kultury, Sportu 
 i Rekreacji w Skale. Udostępnienie lokalu na siedzibę dla Klubu Seniora przez Gminę 
Skała. Oferta uczestnictwa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, organizowanego przez 
Centrum Kultury w Słomnikach – oferta dostępna poprzez Lokalną Grupę Działania 
„Jurajska Kraina”.  
 

f. rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności 
mieszkańców; 
- Realizacja przez MGOPS projektu „Gmina Skała szansą dla wszystkich”. 
 

g. promowanie przedsiębiorczości, podejmowanie działań na rzecz rozwoju 
gospodarczego, w tym podejmowanie działań sprzyjających tworzeniu nowych firm 
i rozwoju kompetencji przedsiębiorczości mieszkańców;  
- Promocja terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych na terenie Strefy Aktywności 
Gospodarczej w Skale (strona internetowa, artykuły w prasie). Współpraca  
z inwestorami (stanowisko doradcy inwestora w ramach Biura Strategii, Rozwoju 
 i Promocji Gminy Skała). 
- Konkursy Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina”, tzw. premia na działalność 
gospodarczą (dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą) oraz dotacje na 
rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. 
- Realizacja przez MGOPS projektu „Gmina Skała szansą dla wszystkich”. 
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h. poprawa stanu zagospodarowania oraz jakości przestrzeni publicznych 
 i półpublicznych; 
- prace remontowo-budowlane realizowane przez gminę Skała (uporządkowanie 
terenu, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, remont dróg, 
chodników, budowa obwodnicy miasta) 
- Udział Gminy Skała w projekcie pn. „Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. 
Unlock your potential – activate space” . Projekt realizowany przez Fundację British 
Council i Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński,  
J. Szymańska, M. Widuch w partnerstwie zagranicznym. Projekt ma na celu poprawę 
efektywności zarządzania przestrzeniami publicznymi o kluczowym znaczeniu 
lokalnym poprzez wzmocnienie kompetencji przedstawicieli samorządów, organizacji 
pozarządowych oraz organizacji pracodawców w obszarze rewitalizacji społecznej, 
planowania przestrzennego i mieszkalnictwa oraz rozwoju przedsiębiorczości,  
w oparciu o skuteczne rozwiązania zagraniczne. W ramach projektu zrealizowano cykl 
szkoleń, konsultacje dla mieszkańców, wyjazd studyjny. 

 
i. integracja i aktywizacja mieszkańców oraz zwiększenie stopnia ich udziału w życiu 

publicznym; 
- prowadzenie konsultacji społecznych programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, organizacja zebrań i spotkań mieszkańców, dotyczących np. 
realizowanych lub planowanych inwestycji (np. RPO wymiana pieców, Program 
Ograniczenia Niskiej Emisji PONE, planowanie przestrzenne) 
- konsultacje społeczne prowadzone przez Lokalną Grupę Działania „Jurajska Kraina” 
(dokument: Lokalna Strategia Rozwoju) 
 

j. rozwój nowych przestrzeni publicznych służących zaspokajaniu różnych potrzeb 
społecznych;  
- prowadzona procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru SAG w Skale. Celem niniejszego  planu jest określenie 
zasad zabudowy i zagospodarowania terenów, komunikacji oraz wyposażenia  
w infrastrukturę techniczną z poszanowaniem walorów przyrodniczych, 
krajobrazowych i historycznych. Przeważającą część terenów na Strefie stanowić 
będą tereny usługowo-produkcyjne. Dzięki tym zmianom powstaną budynki 
usługowe oraz produkcyjne wraz z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi, a także 
służące obsłudze przeznaczenia podstawowego. Władze Gminy rozpoczęły 
konsultacje społeczne przy realizacji miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego SAG w Skale. Zrealizowano ankietę online, w której mieszkańcy 
wypowiadali się na temat jakości życia w Gminie oraz opublikowano cykl artykułów 
prasowych dotyczących SAG w Skale. Utworzono również interaktywną mapę dla 
obszaru SAG. Odbyły się powiązane z tym zadaniem spotkania konsultacyjne, udział  
w których wzięli lokalni przedsiębiorcy, właściciele firm zlokalizowanych na terenie 
Strefy oraz mieszkańcy posiadający nieruchomości do niej przylegające. W trakcie 
spotkań osoby w nich uczestniczące przedstawiły swoje sugestie i koncepcje związane 
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z dalszym funkcjonowaniem i rozwojem SAG w Skale. Proponowane w czasie 
konsultacji rozwiązania z całą pewnością wpłyną na zwiększenie liczby inwestorów 
działających na terenie Gminy, a Strefa będzie stanowiła centrum skupiające zakłady 
usługowo-produkcyjne, w których zatrudnienie będzie mogła znaleźć lokalna 
społeczność. Działania zostały podjęte w ramach projektu pn. „Szkoła świadomego 
planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów 
 i środowisk społecznych w procesach planistycznych” realizowanego w ramach II Osi 
priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020. 
 

k. ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego i ich udostępnianie na cele społeczne  
i gospodarcze;  
-działania polegające na utrzymaniu w dobrym stanie technicznym ww. obiektów.  
 

l. zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego;  
- promocja dziedzictwa naturalnego i kulturowego poprzez publikacje multimedialne 
oraz podczas spotkań, konferencji. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  
 i dziedzictwa narodowego (przyznano dwie dotacje). 
 

m. ochrona środowiska przyrodniczego (zwłaszcza zaś powietrza atmosferycznego); 
- prowadzenie pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza 
- pozyskanie dofinansowania zewnętrznego na wymianę kotłów w indywidualnych 
gospodarstwach domowych 
- przygotowanie oferty dofinansowania wymiany kotłów w indywidualnych 
gospodarstwach domowych ze środków budżetu gminy 
- ubieganie się o dofinansowanie zewnętrzne na montaż urządzeń odnawialnych 
źródeł energii 
- realizacja działań promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych 
- organizacja spotkań z mieszkańcami  
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkole, remizy) 
- współpraca ze stowarzyszeniami 
- udział w gminy w projekcie współfinansującym usuwanie azbestu z terenu gminy 
 

n. poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej oraz zasobów 
mieszkaniowych;  
- podejmowanie działań z zakresu bieżącego utrzymania obiektów  użyteczności 
publicznej oraz gminnych zasobów mieszkaniowych w dobrym stanie (remonty, 
naprawy, modernizacje). 
 

o. poprawa jakości i dostępności do infrastruktury społecznej i zdrowotnej dla 
mieszkańców terenów zdegradowanych.  
- działania polegające na utrzymaniu w dobrym stanie technicznym  
ww. infrastruktury. 
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p. rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie obszaru rewitalizacji.  
     - pielęgnacja nawierzchni trawiastej boiska w Smardzowicach, a na pozostałych 
obiektach (boisko w Skale, boisko Orlik) działania związane z bieżącym utrzymaniem 
obiektów sportowych. 
 
q. stworzenie miejsca na targowisko dla płodów rolnych. 

- nie podejmowano działań w tym zakresie, targowisko funkcjonuje  
w dotychczasowym miejscu. 
 

r. rewitalizacja 2 stawów w Rzeplinie znajdujących się po obu stronach drogi z 
Rzeplina do Przybysławic (niecka , lustro wody / dostawa i odbiór wody, zieleń́ 
urządzona wokoło, ścieżka spacerowa wokoło stawów, wyposażona w ławki, kosze 
na śmieci oraz oświetlenie, zabezpieczenia).  
- nie podejmowano działań w tym zakresie 

 
 
 

4. Prezentacja osiągniętych wskaźników odnoszących się do zrealizowanych zadań 
oraz całości programu: 

 
Tabela 1. Wskaźniki monitorowania postępów we wdrażaniu Programu Rewitalizacji. 
 

Kierunki działań Wskaźniki osiągnięcia celu  

Cel strategiczny I. Zaktywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru 
rewitalizacji.  

Wskaźniki rezultatu: 
 

– Wzrost liczby rodzin objętych wsparciem ukierunkowanym na ograniczenie 
zagrożeń związanych z problemami społecznymi; 
 
Osoby objęte wsparciem Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych: 59,  
w tym: 
Skała- 32 
Smardzowice-6 
Minoga- 8 
Rzeplin- 12 
Gołyszyn-1 
 
Osoby objęte wsparciem MGOPS: 
2015 r. – 11 
2017 r. - 66 
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– Wzrost liczby osób korzystających z oferty edukacyjnej i kulturalnej w obszarze 
rewitalizacji;  
Brak danych w odniesieniu do poszczególnych obszarów rewitalizacji. Oferta 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale kierowana jest do ogółu mieszkańców 
gminy. Uczestnicy wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych nie są weryfikowani pod 
kątem miejsca zamieszkania.  
Imprezy zorganizowane przez jednostkę: ogółem 29. Uczestnicy ogółem 3 000 
osób.  
Koła, kluby, sekcje: 9. Uczestnicy: 286 
Kursy: 15. Uczestnicy: 199 
Wydawnictwa: materiały promocyjne 50 tytułów w liczbie 2000 egz. Periodyki: w  
nakładzie 5000 egz.  
Dane CKSiR 
 

– Liczba osób mieszkających w nowo powstałych bądź wyremontowanych 
mieszkaniach socjalnych. 
0 (nie powstały nowe mieszkania, nie przeprowadzano remontów w istniejących) 

                Dane UMiG – Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej  
Bazowa wartość wskaźników: stan na koniec 2015 r. 
Docelowa wartość wskaźników: stan na koniec 2023 r. (coroczny monitoring) 

1.1.Wspieranie działań 
służących  animacji i integracji 
społecznej mieszkańców  

– Liczba osób zaktywizowanych społecznie; 
2015 r. – 0 
2017 r. - 33 
Dane MGOPS 

– Liczba osób zaktywizowanych zawodowo; 
2015 r. – 0 
2017 r. - 0 

            Dane MGOPS 

1.2.Rozwój atrakcyjnej oferty 
społecznej, kulturalnej i 
edukacyjnej aktywizującej 
mieszkańców  

– Liczba zorganizowanych zajęć kulturalnych  
w obszarze rewitalizacji w ciągu roku.  
Imprezy zorganizowane przez jednostkę: ogółem 
29. Uczestnicy ogółem 3 000 osób.  
Koła, kluby, sekcje: 9. Uczestnicy: 286 
Dane CKSiR 

 
– Liczba zorganizowanych zajęć edukacyjnych w 

obszarze rewitalizacji w ciągu roku.  
Kursy: 15. Uczestnicy: 199 

Dane CKSiR 

1.3.Tworzenie i rozwój 
instytucji zapewniających 
pomoc osobom 
potrzebującym  

– Liczba wyremontowanych mieszkań socjalnych;   
0 

Dane UMiG – Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 
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Cel strategiczny II. Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji 
 

Wskaźniki rezultatu: 
– Wzrost liczby nowopowstałych podmiotów gospodarczych; 

59 (Skała 38, Smardzowice 5, Minoga 4, Rzeplin 5, Gołyszyn 7) 
Dane UMiG- Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 

– Wzrost liczby mieszkańców, którzy nabyli kompetencje związane z postawami 
przedsiębiorczymi; 
2015 r. – 34  

Dane LGD 
2017 r. - 33  

Dane MGOPS 
– Spadek poziomu bezrobocia wśród osób korzystających ze świadczeń 

środowiskowej pomocy społecznej.   
2015 r. – 0 
2017 r. – 4 
Dane MGOPS 

Bazowa wartość wskaźników: stan na koniec 2015 r. 
Docelowa wartość wskaźników: stan na koniec 2023 r. (coroczny monitoring) 

2.1.Realizacja działań 
szkoleniowych, doradczych i 
promocyjnych nakierowanych 
na wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości  

– Liczba osób przeszkolonych w ramach 
projektu, 
33 

– Liczba przeprowadzonych godzin doradczych 
i szkoleniowych. 
165 
Dane MGOPS 

 

2.2.Tworzenie warunków do 
rozwoju działalności 
gospodarczej na obszarze 
rewitalizacji  

– Liczba zrealizowanych kampanii promocyjnych 
dotyczących Strefy Aktywności Gospodarczej.  
1 

– Liczba nowo otwartych przedsiębiorstw w SAG. 
0 (3 podmioty gospodarcze w trakcie budowy). 
Dane UMiG - BR 

 

Cel strategiczny III. Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji 
społecznej mieszkańców. 

Wskaźniki rezultatu: 

 Spadek wartości wskaźników obrazujących stopień zanieczyszczenia powietrza; 
W lutym 2017 r. Gmina zakupiła sensory pomiaru jakości powietrza (10), 
zainstalowała na obiektach we wskazanych miejscowościach. Pomiary 
wizualizowane pod adresem: 
https://map.airly.eu/pl/#latitude=50.23020&longitude=19.8528 
 Dane dostępne do odczytu dla wszystkich zainteresowanych na stronie 
internetowej www.skala.pl w zakładce: Stan powietrza w Gminie Skała. 
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Monitorowane zanieczyszczenie PM2,5, PM10, 
Odczyty aktualne na 13.10.2017r. godz. 11.40: 

                       Skała ul. Rynek 29  
PM2.5 14 μg/m3 56%  
PM10 19 μg/m3 38%  
           Skała, , ul. Słomnicka 
PM2.5 18 μg/m3 72%  
PM10 26 μg/m3 52%  
             Smardzowice 
Brak aktualnego pomiaru na wskazaną  godzinę.  
              Minoga 
PM2.5 8 μg/m3 32%  
PM10 12 μg/m3 24%  
              Rzeplin 
PM2.5 13 μg/m3 52%  
PM10 18 μg/m3 36%  
              Gołyszyn 
PM2.5 8 μg/m3 32%  
PM10 11 μg/m3 22% 
Dane UMiG -Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

 Wzrost liczby mieszkańców korzystających z wyremontowanych przestrzeni 
publicznych w ciągu roku.  
2015 r. – 0 
2017 r. – 0 
Dane UMiG- Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 
Bazowa wartość wskaźników: stan na koniec 2015 r. 
Docelowa wartość wskaźników: stan na koniec 2023 r. (coroczny monitoring) 

3.1.Tworzenie przyjaznych i 
bezpiecznych przestrzeni 
publicznych, wspierających 
rozwój kapitału społecznego 

– Liczba przeprowadzonych warsztatów / spotkań 
/ szkoleń dotyczących jakości powietrza i 
zachowań proekologicznych; 

Skała  
-  2 happeningi dotyczące tematyki ochrony powietrza 
w tym pokaz kotłów dla mieszkańców (z tej formy 
edukacji ekologicznej mogli skorzystać wszyscy 
mieszkańcy Gminy Skała, wszyscy mieszkańcy zostali 
poinformowani o wydarzeniu) 
-  1 prelekcja/pokaz dotyczący ekologicznego spalania 
paliw w kotłach (z tej formy edukacji ekologicznej 
mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Skała, 
wszyscy mieszkańcy zostali poinformowani  
o wydarzeniu) 
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-  spotkanie z mieszkańcami dotyczące programów 
dofinansowania do wymiany kotłów.  
 
- Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej  
w Skale, Gimnazjum w Skale, Przedszkolu 
Samorządowym w Skale: 
Spektakle teatralne w szkołach – ilość 5 
Warsztaty edukacyjne – 24 godziny 
Wycieczki na warsztaty edukacyjne do Spalarni 
odpadów, na składowisko odpadów. 
 

Smardzowice: 
- Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej  
w Smardzowicach: 
Spektakle teatralne w szkołach – ilość- 1 
Warsztaty edukacyjne – 4 godziny 
Wycieczki na warsztaty edukacyjne do Spalarni 
odpadów, na składowisko odpadów. 

 
Minoga: 

- Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej  
w Minodze: 
Spektakle teatralne w szkołach – ilość- 1 
Warsztaty edukacyjne – 5 godzin 
Wycieczki na warsztaty edukacyjne do Spalarni 
odpadów, na składowisko odpadów. 
 

Rzeplin. 
Mieszkańcy poinformowani o możliwości skorzystania 
z happeningu, pokazów odbywających się w Skale. 
Dzieci szkolne z tych miejscowości skorzystały  
z edukacji ekologicznej przedstawionej powyżej. 
Wszystkie dzieci z terenu Gminy były objęte 
programem edukacji ekologicznej.  
 

Gołyszyn. 
Mieszkańcy poinformowani o możliwości skorzystania 
z happeningu, pokazów odbywających się w Skale. 
Dzieci szkolne z tych miejscowości skorzystały  
z edukacji ekologicznej przedstawionej powyżej. 
Wszystkie dzieci z terenu Gminy były objęte 
programem edukacji ekologicznej.  

Dane UMiG- Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
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– Powierzchnia [m2] nowo powstałych przyjaznych 

przestrzeni publicznych. 
0 
Dane UMiG- Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 

– Liczba nowo powstałych bezpiecznych placów 
zabaw dla dzieci i młodzieży.  
0 
Dane UMiG- Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 

– Długości [km] urządzonych ciągów pieszo-
rowerowych.  
0 
Dane UMiG- Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 

3.2.Modernizacja obiektów i 
instytucji publicznych przy 
zachowaniu dbałości o 
środowisko przyrodnicze  

– Liczba zmodernizowanych budynków 
przeznaczonych na cele społeczne;  
7 
Realizacja wskaźnika odbywała się w ramach 
projektu pn.  „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej oraz montaż instalacji 
fotowoltaicznych na obiektach użyteczności 
publicznej Gminy Skała". Inwestycja obejmowała 
wykonanie termomodernizacji sześciu obiektów 
użyteczności publicznej (SP Szczodrkowice, SP 
Cianowice, Przedszkole w Skale, SP  
w Smardzowicach, budynek ASGS, SP w Minodze) 
oraz wykonanie instalacji czterech systemów 
fotowoltaicznych (SP w Cianowicach, Przedszkole 
w Skale, budynek ASGS, SP w Minodze). 
Wykonano także ocieplenie budynku remizy OSP 
w Barbarce (program Małopolskie Remizy), w 
ramach projektu pn. „Prace remontowo - 
budowlane w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Barbarce” 
 

– Powierzchnia zmodernizowanych budynków.  
Powierzchnia ogrzewana  5 032,20 m2 
Dane UMiG-BR 
 

3.3.Podejmowanie działań 
służących włączeniu 
społeczności lokalnych we 
współtworzenie przyjaznych 
przestrzeni publicznych 

– Liczba przeprowadzonych spotkań / warsztatów 
dotyczących projektowania przestrzeni.  
4 

– Liczba mieszkańców zaangażowanych w działania 
warsztatowe dot. projektowania przestrzeni  
200 
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Gmina uczestniczyła w realizacji projektu pn.  „Uwolnij 
swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your 
potential – activate space”. Projekt realizowany był przez 
Fundację British Council i Centrum Doradztwa 
Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. 
Szymańska, M. Widuch w partnerstwie zagranicznym. 
Projekt miał na celu poprawę efektywności zarządzania 
przestrzeniami publicznymi o kluczowym znaczeniu 
lokalnym poprzez wzmocnienie kompetencji 
przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych 
oraz organizacji pracodawców w obszarze rewitalizacji 
społecznej, planowania przestrzennego i mieszkalnictwa 
oraz rozwoju przedsiębiorczości, w oparciu o skuteczne 
rozwiązania zagraniczne. 
Dane UMiG- Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 
 

 
 
 

Zadanie 1.1. 

Obszar rewitalizowany: Miasto Skała – centrum 
 

Tytuł zadania/projektu: 
Realizacja przyjaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Społecznej 

 i Gospodarczej Skały. 

Wskaźniki: 

 Powierzchnia [m2] wyremontowanego 
placu zabaw  

0 

 Wzrost liczby mieszkańców 
korzystających z urządzonego terenu 
w ciągu roku. 

0 

Odpowiedzialność do realizacji: 

Urząd Miasta i Gminy Skała 

Szacunkowy termin realizacji: 

2017-2020 
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Zadanie 1.2. 

Obszar rewitalizowany: Miasto Skała – centrum 
 

Tytuł zadania/projektu: 
Wspólne projektowanie przestrzeni – zaprojektujmy plac zabaw  

 

Wskaźniki: 
 

 Liczba osób/mieszkańców  
bezpośrednio zaangażowanych  
w działania warsztatowe. 

0 

Odpowiedzialność do realizacji: Urząd 
Miasta i Gminy Skała 

Szacunkowy termin realizacji: 
2017-2018 

  

Zadanie 1.3. 

Obszar rewitalizowany: Miasto Skała – centrum  
 

Tytuł zadania/projektu: 
Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skały  

- Modernizacja budynku tzw. „Starego Liceum”  
 

Wskaźniki: 

 Powierzchnia [m2] użytkowa 
wyremontowanego budynku 

0 

 Powierzchnia [m2] wykonanej 
termomodernizacji budynku.  

0 

 Liczba organizacji pozarządowych 
(klubów, stowarzyszeń) korzystających z 
budynku. 

7 

Odpowiedzialność do realizacji: 
Gmina Skała 

Szacunkowy termin realizacji: 
2017-2020 
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Zadanie 1.4.  

Obszar rewitalizowany:  

Tytuł zadania/projektu: 
Rozwój gospodarczy terenu Strefy Aktywności Gospodarczej 

 

Wskaźniki: 
 

 Liczba zrealizowanych kampanii 
promocyjnych 

1 
 (artykuły w prasie, strona internetowa) 

 Liczba nowo otwartych przedsiębiorstw 
w SAG 

0 

(Trzy podmioty gospodarcze są w trakcie 
budowy obiektów). 

Odpowiedzialność do realizacji: 
Urząd Miasta i Gminy Skała 

Szacunkowy termin realizacji: 
2017-2018 

 

 

Zadanie 2.1. 

Obszar rewitalizowany: Minoga 

Tytuł zadania/projektu: 
Piękna Minoga 

– aranżacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Minoga  
 

Wskaźniki: 

 Powierzchnia [m2] zagospodarowanej 
przestrzeni publicznej 

0 

 Liczba mieszkańców biorących udział 
w  działania projektowych / 
warsztatach 

0 

 Liczba mieszkańców biorących udział – 
sadzimy nowa aleję drzew w Minodze. 

0 

 Liczba zamontowanych latarni 
0 

 Liczba zamontowanych kamer 
monitorujących 

0 

Odpowiedzialność do realizacji: 

Urząd Miasta i Gminy Skała 

Szacunkowy termin realizacji: 

2018-2022 
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Zadanie 2.2. 

Obszar rewitalizowany: Minoga 

Tytuł zadania/projektu: 
Modernizacja budynków socjalnych w miejscowości Minoga  

– podniesienie standardu mieszkań socjalnych. 
 

Wskaźniki: 

 Liczba wyremontowanych mieszkań 
socjalnych.  

0 

 Powierzchnia [m2] wyremontowanych 
mieszkań socjalnych. 

0 

 Liczba osób, mieszkających z 
wyremontowanych mieszkaniach. 

0 

Odpowiedzialność do realizacji: 
Gmina Skała 

Szacunkowy termin realizacji: 
2018-2022 

 

Zadanie 3.1. 

Obszar rewitalizowany: Gołyszyn   

Tytuł zadania/projektu:  
Piękny Gołyszyn 

- zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Gołyszyn 

Wskaźniki: 

 Powierzchnia [m2] nowo powstałej, 
urządzonej przestrzeni centralnej. 

0 

 Długość [m2] urządzonych ciągów 
pieszo-rowerowych. 

0 

 Liczba osób korzystających z 
przestrzeni w ciągu roku 

0 

Odpowiedzialność do realizacji: 

Gmina Skała 

Szacunkowy termin realizacji: 

2018-2022 

 

 
 

mailto:skala@skala.pl


 

                 GMINA SKAŁA 
          32-043 Skała, Rynek 29                   tel. 12 389 10 98 w. 101 

                                                     e-mail: skala@skala.pl                     fax 12 389 10 98 w. 104 
                                        http://www.skala.pl                        NIP 677 10 24 094 

 

 

23 
 

Zadanie 4.1. 

Obszar rewitalizowany: Rzeplin 

Tytuł zadania/projektu: 
Piękny Rzeplin  

– aranżacja przestrzeni publicznej oraz centrum rekreacyjno – sportowe  
w Rzeplinie.  

Wskaźniki: 

 Liczba nowo powstałych boisk.  0 

 Powierzchnia [m2] urządzonego placu 
zabaw / siłowni na wolnym powietrzu. 

0 

 Powierzchnia [m2] urządzonej 
przestrzeni publicznej.  

0 

 Liczba mieszkańców korzystajacych z 
boisk w ciągu roku. 

0 

Odpowiedzialność do realizacji: 

Gmina Skała 

Szacunkowy termin realizacji: 

2018-2022 

 
 

Zadanie 5.1. 

Obszar rewitalizowany: Smardzowice 

Tytuł zadania/projektu: 
Brama do Ojcowa 

Wskaźniki: 

 Długość [km] nowo powstałego szlaku 
pieszo-rowerowego. 

0 

 Liczba zamontowanych znaków 
informacyjnych. 

0 

 Powierzchnia [m2] 
zagospodarowanego terenu. 

0 

 Liczba przeprowadzonych kampanii 
edukacyjno-informacyjnych 
skierowanych do turystów i 
mieszkańców 

0 

Odpowiedzialność do realizacji: 

Gmina Skała 

Szacunkowy termin realizacji: 

2018-2022 
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Zadanie 5.2. 

Obszar rewitalizowany: Smardzowice 

Tytuł zadania/projektu: 
Aktywne Smardzowice 

Wskaźniki 

 Liczba nowo powstałych boisk 
wielofunkcyjnych.  

0 

 Powierzchnia [m2] nowo urządzonego 
placu zabaw. 

0 

 Liczba osób korzystająca z nowo 
powstałych obiektów w ciągu roku. 

0 

Odpowiedzialność do realizacji: 

Stowarzyszenie Smardzowice 

Szacunkowy termin realizacji: 

2017-2018 

 

Zadanie 5.3. 

Obszar rewitalizowany:  Smardzowice 
 

Tytuł zadania/projektu: 
Centrum kulturalno-turystyczne Kamenówka w Smardzowicach. 

Wskaźniki: 

 Ilość  [m2] zamontowanych paneli mchu 
( 10 m2= 250 drzew i pochłania 12,2 kg 
pyłów zawieszonych) 

0 

 Powierzchnia [m2] zagospodarowanego 
terenu 

0 

 Przyrost turystów indywidulanych  0 

 Ilość warsztatów ekologicznych i 
artystycznych. 

0 

Odpowiedzialność do realizacji: 
Agencja Artystyczna Kameny           
 Agnieszka Skotniczna 

Szacunkowy termin realizacji: 

Lata: 2018-2020 
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Zadanie 6.1. 

Obszar rewitalizowany: Wszystkie obszary rewitalizacji 

Tytuł zadania/projektu:  

Edukacja ekologiczna w gminie Skała 

Wskaźniki: 

 realizacja programu – ilość osób jaka 
weźmie udział w zajęciach. 

1 600 

 ilość zrealizowanych zajęć. 19 

(happeningi, prelekcje, zebrania, edukacja 
ekologiczna w szkołach podstawowych – 

warsztaty edukacyjne, spektakle teatralne, 
wycieczki tematyczne) 

 ocena programu przez jego uczestników 
– realizacja działań ewaluacyjnych 
zarówno w trakcie trwania programu jak 
też w ewaluacji/badaniu odroczonym 
(szczegółowe kryteria, a tym samym 
wskaźniki możliwe do określenia po 
skonstruowaniu programu edukacyjnego  
i wyznaczeniu efektów uczenia). 

Przyjęto kryteria: 

- ilość rozdanych sadzonek 

- ilość wykonanych materiałów 
dydaktycznych 

- ilość  rozdanych ulotek informacyjnych 

Odpowiedzialność do realizacji: 

Gmina Skała 

Szacunkowy termin realizacji: 

2017-2022 

 

Zadanie 6.2. 

Obszar rewitalizowany: Wszystkie obszary rewitalizacji / cała gmina 

Tytuł zadania/projektu:  

Program rozwijania przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy 

Wskaźniki: 

 Liczba osób przeszkolonych w ramach 
projektu 

0 

 Liczba przeprowadzonych godzin 
doradczych i szkoleniowych. 

0 
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Odpowiedzialność do realizacji: 

Urząd Miasta i Gminy Skała (Referat Biuro 
Strategii, Rozwoju i Promocji, Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości) 

Szacunkowy termin realizacji: 

2018-2021 

 

Zadanie 6.3. 

Obszar rewitalizowany: Obszar rewitalizacji 

Tytuł zadania/projektu: 

Biblioteka publiczna – sercem kulturalnym  

Wskaźniki 

 Liczba przeprowadzonych zajęć w 
ciągu roku. 

0 

 Liczba uczestników zajęć w ciągu roku. 0 

Odpowiedzialność do realizacji: 

Gmina Skała 

Szacunkowy termin realizacji: 

2018-2020 

 

Zadanie 6.4. 

Obszar rewitalizowany: Obszar rewitalizacji 

Tytuł zadania/projektu: 
Gmina Skała szansą dla wszystkich  

Wskaźniki: 

 Liczba uczestników projektu; 66 

   Dane MGOPS 

 Liczba osób zaktywizowanych 
zawodowo i społecznie. 

Aktywizacja zawodowa będzie realizowana w 
2018 r., trwa aktywizacja społeczna 
beneficjentów projektu 

Odpowiedzialność do realizacji: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Skale 

Szacunkowy termin realizacji: 

2015-2018 
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5. Podsumowanie 

 
Realizacja założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017-2023 

przebiegała w 2017 roku zgodnie z procedurą przewidzianą w dokumencie. Podjęto wszelkie 
dostępne działania w zakresie pozyskania dofinansowania dla zadań wpisanych na listę 
podstawową w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Skała. Wszystkie zadania z listy 
podstawowej, zostały złożone do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 11. Osi Priorytetowej 
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich i docelowo 
planowane są do realizacji w systemie zaprojektuj i buduj. Dotychczas pozyskano wymagane 
uzgodnienia i opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, decyzję ULICP dla zadania 
„Utworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej, społecznej i gospodarczej w miejscowościach 
Skała i Smardzowice”. 

W zakresie pozostałych zadań, wpisanych na listę podstawową,  według wiedzy 
Operatora stan realizacji tych zadań przedstawia się następująco: 
Zadanie 5.2. „Aktywne Smardzowice”- zadania Stowarzyszenia Smardzowice, planowane do 
złożenia do dofinansowania w konkursie grantowym LGD „Jurajska Kraina” (planowany 
nabór IV kwartał 2017 r.). 
Zadanie 5.3. „Centrum kulturalno-turystyczne Kamenówka w Smardzowicach” – zadanie 
Agencji Artystycznej Kameny, Agnieszka Skotniczna. Projekt złożony do dofinansowania  
w ramach RPO WM (w trakcie oceny). 
Zadanie 6.1. „Edukacja ekologiczna w gminie Skała” – zadanie realizowane przez gminę. 
Zadanie 6.2. „Program rozwijania przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy” – 
realizacja od 2018 r. wg GPR. 
Zadanie 6.3. „Biblioteka publiczna – sercem kulturalnym” - realizacja od 2018 r. wg GPR. 
Zadanie 6.4. „Gmina Skała szansą dla wszystkich” – realizacja zadania trwa zgodnie z GPR 
(MGOPS). 
 

 
 
Opracowanie: Dorota Buczek, Operator ds. rewitalizacji 

mailto:skala@skala.pl

