
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT Z MONITORINGU  
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY 

SŁUBICE NA LATA 2017- 2023 
 
 

ROK 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARZEC 2019 



MONITORING RZECZOWY 
 
 

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE: 

Przedsięwzięcie Cel główny Kierunek działania 
opis tego co 

osiągnięto/wskaźnik* 
źródło 
danych 

dodatkowe informacje 

1. Profilaktyka 
prozdrowotna, aktywizacja 
i integracja osób 
uzależnionych, w tym 
wsparcie psychologiczne 
dla członków rodzin osób 
uzależnionych od alkoholu 
z obszaru rewitalizacji 
 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

• Integracja mieszkańców, 
zapobieganie i 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu oraz 
ograniczenie problemów 
społecznych. 

• Odbudowa więzi 
społecznych i 
aktywizacja 
mieszkańców na rzecz 
realizacji inicjatyw 
lokalnych. 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

Liczba działań: 1 

BS 

Zatrudniono dwóch instruktorów 
terapii uzależnień, którzy udzielali 
poradnictwa oraz motywowali do 
podjęcia lub kontynuowania 
leczenia odwykowego 
mieszkańców gminy, w tym z tych 
terenu rewitalizacji. Powyższe 
działanie służy rozwiązywaniu 
problemów społecznych 
w zakresie wychodzenia 
z uzależnienia oraz na objęciu 
wsparciem członków rodzin osób 
uzależnionych. 

2. Opracowanie i 
realizacja działań 
kulturalnych budujących 
nowy wizerunek obszaru 
rewitalizacji, jako miejsca 
otwartego dla nowych 
mieszkańców i 
zrywającego z niechlubną 
tradycją „Małej Moskwy”. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

• Odbudowa więzi 
społecznych i 
aktywizacja 
mieszkańców na rzecz 
realizacji inicjatyw 
lokalnych. 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

Liczba działań: 0 

BS 

Zaplanowano do realizacji 
w 2019 r. i 2020 r. 

3. Działania edukacyjne 
dla uczniów, w tym 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji, w zakresie 
promocji wolontariatu - 
utworzenie centrum 
wolontariatu na terenie 
placówki edukacyjnej. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

• Poprawa warunków 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

• Integracja mieszkańców, 
zapobieganie i 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu oraz 
ograniczenie problemów 
społecznych. 

• Odbudowa więzi 
społecznych i 
aktywizacja 
mieszkańców na rzecz 
realizacji inicjatyw 
lokalnych. 

• Wzrost możliwości i 

Liczba działań: 0 

BS 

Przedsięwzięcie zaplanowane do 
realizacji według GPR na lata 
2019-2021. 



kompetencji 
mieszkańców w 
zakresie aktywności 
gospodarczej. 

4. Odbudowa naturalnych 
więzi społecznych poprzez 
organizację zajęć dla 
rodziców z zakresu 
pedagogiki zabawy oraz 
warsztatów umiejętności 
rodzicielskich. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

• Integracja mieszkańców, 
zapobieganie i 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu oraz 
ograniczenie problemów 
społecznych. 

• Odbudowa więzi 
społecznych i 
aktywizacja 
mieszkańców na rzecz 
realizacji inicjatyw 
lokalnych. 

 
Liczba działań: 1 

BS 

Organizacja szkolenia dla 
rodziców na temat umiejętności 
wychowawczych w celu poprawy 
integracji społecznej poprzez 
wzrost kompetencji 
wychowawczych, społecznych 
osób z terenu rewitalizacji. 

5. Szkolenia dla 
pracowników socjalnych w 
zakresie aktywizacji osób 
zagrożonych 
wykluczeniem oraz metod 
pracy z osobami w 
kryzysie. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

• Integracja mieszkańców, 
zapobieganie i 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu oraz 
ograniczenie problemów 
społecznych. 

Liczba działań: 1 

BS 

Organizacja szkolenia służącego 
udoskonalaniu warsztatu pracy 
pracowników socjalnych oraz 
członków interdyscyplinarnego 
zespołu ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie a dzięki temu 
nabywanie umiejętności 
przydatnych w codziennej pracy 
w celu podwyższenia 
efektywności pracy socjalnej. 

6. Promowanie oraz 
wspólna realizacja 
inicjatyw lokalnych na 
obszarze rewitalizacji 
przez JST oraz 
mieszkańców terenu. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

• Odbudowa więzi 
społecznych i 
aktywizacja 
mieszkańców na rzecz 
realizacji inicjatyw 
lokalnych. 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

Liczba działań: 0 

BS 

Przedsięwzięcie zaplanowane do 
realizacji według GPR  do 2023 r. 

7. Opracowanie i 
wdrożenie Programu 
Aktywności Lokalnej, (w 
tym m.in. wdrożenie do 
realizacji działań 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 

• Integracja mieszkańców, 
zapobieganie i 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu oraz 

Liczba działań: 0 

BS 

Program Aktywności Lokalnej 
będzie opracowany w 2019 r. 



animacyjnych 
zwiększających poziom 
aktywności i integracji 
społecznej). 

wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 
 

• Poprawa warunków 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

ograniczenie problemów 
społecznych. 

• Odbudowa więzi 
społecznych i 
aktywizacja 
mieszkańców na rzecz 
realizacji inicjatyw 
lokalnych. 

• Wzrost możliwości i 
kompetencji 
mieszkańców w 
zakresie aktywności 
gospodarczej. 

• Poprawa stanu zasobu 
mieszkaniowego. 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

8. Utworzenie i 
prowadzenie przez 
podmiot ekonomii 
społecznej Dziennego 
Domu „Senior +” na 
terenie rewitalizacji. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 
 

• Poprawa warunków 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

• Integracja mieszkańców, 
zapobieganie i 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu oraz 
ograniczenie problemów 
społecznych. 

• Wzrost możliwości i 
kompetencji 
mieszkańców w zakresie 
aktywności 
gospodarczej. 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

Liczba działań: 0 

BS 

Dom Seniora został utworzony na 
terenie Słubic przez Powiat 
Słubicki. 

9. Działania edukacyjne 
zwiększające społeczne 
kompetencje mieszkańców 
obszaru zdegradowanego, 
w tym poziom wiedzy w 
zakresie konieczności 
dbałości o otoczenie 
zasobów mieszkaniowych. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 
 

• Odbudowa więzi 
społecznych i 
aktywizacja 
mieszkańców na rzecz 
realizacji inicjatyw 
lokalnych. 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

• Wzrost możliwości i 

Liczba działań: 1  
 
 

WI 

Kompleksowa kampania 
ekologiczna na terenie całego 
miasta, również w obszarze 
rewitalizacji. 
 
Realizacja działania dała 
pożądane rezultaty w postaci 
zwiększenia świadomości 
mieszkańców Słubic w zakresie 
dbałości o środowisko. 



• Poprawa warunków 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

kompetencji 
mieszkańców w 
zakresie aktywności 
gospodarczej. 

• Poprawa stanu zasobu 
mieszkaniowego. 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

10. Tworzenie i realizacja 
atrakcyjnych ofert 
rekreacyjnych i 
kulturalnych dla 
mieszkańców w sposób 
kompleksowy łączące 
lokalne zasoby podmiotów 
użyteczności publicznej, 
komercyjnych oraz 
społecznych. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

 

• Poprawa warunków 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

• Integracja mieszkańców, 
zapobieganie i 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu oraz 
ograniczenie problemów 
społecznych. 

• Odbudowa więzi 
społecznych i 
aktywizacja 
mieszkańców na rzecz 
realizacji inicjatyw 
lokalnych. 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

• Poprawa dostępności do 
usług komercyjnych i 
handlowych. 

• Wzrost możliwości i 
kompetencji 
mieszkańców w 
zakresie aktywności 
gospodarczej. 

Liczba działań : 2 
 

BS 

Rozszerzenie oferty SMOK, 
w zakresie organizacji 
atrakcyjnego Dnia Dziecka 
skierowanego do ogółu 
mieszkańców gminy, w tym 
z obszaru rewitalizowanego.  
(Koszt; 20.000 zł) 
Ponadto w celu zwiększania 
dostępu do oferty rekreacyjnej 
z wykorzystaniem dostępnych 
zasobów rozszerzono ofertę 
działań rekreacyjno-sportowych 
dla mieszkańców gminy (w tym 
mieszkańców obszaru).  
 
Dzięki podjętym działaniom 
zwiększa się poziom integracji 
społecznej oraz wzrasta poziom 
aktywizacji a osoby zagrożone 
wykluczeniem zwiększają swój 
poziom  uczestnictwa w życiu 
społecznym. 

11. Zagospodarowanie 
pomieszczeń na Dzienny 
Dom Seniora w budynku 
realizowanym w ramach 
Programu Mieszkanie Plus 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

 

• Poprawa warunków 
prowadzenia 
działalności 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

• Poprawa stanu zasobu 
mieszkaniowego. 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

Liczba działań: 0 

WI 

Przedsięwzięcie zaplanowane do 
realizacji według GPR na lata 
2021-2023. 



gospodarczej 

12. Promocja 
przedsiębiorczości wśród 
mieszkańców Gminy. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

 

• Poprawa warunków 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

• Odbudowa więzi 
społecznych i 
aktywizacja 
mieszkańców na rzecz 
realizacji inicjatyw 
lokalnych. 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

• Poprawa dostępności do 
usług komercyjnych i 
handlowych. 

• Wzrost możliwości i 
kompetencji 
mieszkańców w zakresie 
aktywności 
gospodarczej. 

Liczba działań: 0 

BS 

Przedsięwzięcie zaplanowane do 
realizacji według GPR na lata 
2018-2023. 

13. Zagospodarowanie 
pomieszczeń znajdujących 
się na parterze budynku 
na oś. Świerkowym na 
działalność gospodarczą w 
zakresie usług i handlu. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

 

• Poprawa warunków 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

• Poprawa dostępności do 
usług komercyjnych i 
handlowych. 

• Wzrost możliwości i 
kompetencji 
mieszkańców w 
zakresie aktywności 
gospodarczej. 

Liczba działań: 2 

WGN 

W roku 2018 rozpoczęto 
adaptację dwóch pomieszczeń 
zlokalizowanych w parterze 
budynku przy Osiedlu 
Świerkowym na cele 
gospodarcze. 
 
Realizacja przedsięwzięcia 
przynosi oczekiwane rezultaty. 
Dzięki nowym lokalom 
gospodarczym poprawia się 
jakość przestrzeni publicznej 
obszaru rewitalizacji oraz 
dostępność usług komercyjnych 
dla mieszkańców obszaru. 
Zagospodarowanie pomieszczeń 
na działalność gospodarczą 
powoduje również zwiększenie 
ilości miejsc pracy w obszarze. 
Przedsięwzięcie ma pozytywny 
wpływ na atrakcyjność lokalizacji.  

14. Rewitalizacja ulicy 
Konstytucji 3 Maja i okolic 
– zagospodarowanie 
przestrzeni i poprawa 
infrastruktury. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 

• Odbudowa więzi 
społecznych i 
aktywizacja 
mieszkańców na rzecz 
realizacji inicjatyw 
lokalnych 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 

Liczba działań: 0 

WI 

Przedsięwzięcie zaplanowane do 
realizacji według GPR na lata 
2019-2023. 



rewitalizacji. 
 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

poprawa jakości życia. 

• Poprawa stanu 
infrastruktury drogowej 

• Poprawa stanu zasobu 
mieszkaniowego. 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

15. Rewitalizacja 
przestrzeni w obszarze 
rewitalizacji poprzez 
zagospodarowanie i 
ujednolicenie terenów 
wokół budynków. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

• Poprawa stanu 
infrastruktury drogowej 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

Liczba działań: 0 

WI 

Przedsięwzięcie zaplanowane do 
realizacji według GPR na lata 
2019-2022. 

16. Inwestycje drogowe w 
obszarze rewitalizacji (w 
tym oświetlenie) – ul. 
Piska, ul. Konstytucji 3 
Maja, ul. Kanałowa, ul. 
Witosa, Mieszka I. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

• Poprawa stanu 
infrastruktury drogowej. 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

Liczba działań: 2 
 
 

WI 

• Przebudowa nawierzchni 
ul. Witosa i Piska 

• Modernizacja chodnika 
ul. Piska 

 
Powyższe działania zostały 
zrealizowane ze środków 
pozaprogramowych. Nakłady 
finansowe zaplanowane w ramach 
GPR na realizację 
przedsięwzięcia, przeznaczone są 
do wydatkowania na lata kolejne. 
 
Przebudowa nawierzchni 
wskazanych ulic oraz 
modernizacja chodnika przy ul. 
Piskiej, zrealizowane w roku 2018, 
w znaczący sposób przyczyniły 
się do poprawy jakości życia 
mieszkańców obszaru objętego 
rewitalizacją. Działania zwiększyły 
poziom bezpieczeństwa 
mieszkańców oraz ułatwiły 
korzystanie z infrastruktury  
pieszo-jezdnej. 



17. Opracowanie zasad 
udostępniania gruntów 
gminnych pod zabudowę 
garażową. 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

• Poprawa stanu 
infrastruktury drogowej 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

Liczba działań: 0 

WGN 

Przedsięwzięcie zaplanowane do 
realizacji według GPR na lata 
2021-2023. 

18. Opracowanie 
modelowej strategii 
zarządzania odpadami 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

Liczba działań: 0 

WI 

Przedsięwzięcie zaplanowane do 
realizacji na rok 2019. 

19. Przeprowadzenie prac 
melioracyjnych w celu 
obniżenia poziomu wód 
gruntowych i zmniejszenia 
degradacji budynków 
przez wilgoć – naprawa, 
utrzymanie i pogłębienie 
rowów melioracyjnych. 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

• Poprawa stanu zasobu 
mieszkaniowego. 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

Liczba działań: 1  

WI 

Kompleksowe prace melioracyjne 
w obszarze rewitalizacji. 
 
Realizacja zadania polegającego 
przede wszystkim na udrożnieniu 
rowów melioracyjnych w znaczny 
sposób wpłynęła na polepszenie 
gospodarki  wodami opadowymi 
na obszarze rewitalizacji. 
Działanie zmniejszyło zagrożenie 
zawilgocenia budynków, zalań 
i podtopień piwnic co przyczyniło 
się do poprawy jakości życia na 
obszarze rewitalizacji. 

20. Termomodernizacja 
budynków mieszkalnych 
na obszarze rewitalizacji z 
uwzględnieniem ich 
historycznej wartości – do 
realizacji przez wspólnoty 
mieszkaniowe. 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

• Poprawa stanu zasobu 
mieszkaniowego. 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

Liczba działań: 3 

WGN 

W ramach przedsięwzięcia nr 20 
w 2018 przeprowadzona została 
termomodernizacja budynków 
mieszkalnych na obszarze 
rewitalizacji: 

• budynek przy ul. Jagiełły 14 – 
zakończono w 2018 r, 

• budynek przy ul. Konstytucji 3 
Maja 73 - rozpoczęto we 
wrześniu 2018 r., planowany 
koniec na marzec 2019 r. 

• budynek przy ul. Konstytucji 3 
Maja 74 – rozpoczęto we 
wrześniu 2018 r., planowany 
koniec na marzec 2019 r. 
 

Realizacja przedsięwzięcia 
przynosi  oczekiwane rezultaty. 
W wyniku prowadzonych działań 
mieszkańcy zyskali estetyczne 
budynki mieszkalne o wysokim 
komforcie termicznym, co 



przyczyniło się do poprawy jakości 
życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. Przewiduje się, że 
działanie wpłynie także 
pozytywnie na sytuację finansową 
mieszkańców z uwagi na 
zmniejszenie rachunków za 
zużycie energii i gazu. W wyniku 
inwestycji dokonują się zmiany 
w funkcjonalności przestrzeni 
poprzez wprowadzanie 
ujednoliconej i stonowanej 
kolorystyki budynków. Przewiduje 
się, że poprawa wizerunku 
obszaru rewitalizacji pozytywnie 
wpłynie również na jego rozwój 
gospodarczy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE: 

Przedsięwzięcie Cel główny Kierunek działania 
opis tego co 

osiągnięto/wskaźnik* 
źródło 
danych 

dodatkowe informacje  

1. Poprawa jakości 
sąsiedztwa poprzez 
działania animacyjne, 
odtwarzanie i wzmacnianie 
więzi społecznych; 
inicjowanie sąsiedzkich 
przedsięwzięć wspólnych. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

• Integracja mieszkańców, 
zapobieganie i 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu oraz 
ograniczenie problemów 
społecznych. 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

Liczba działań: 2 

BS 

Rozszerzenie oferty skierowanej 
do ogółu mieszkańców gminy w 
tym z obszaru rewitalizacji 
o zadania realizowane przez 
organizacje pozarządowe 
z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym (koszt 10 000,00 zł). 
Dzięki podjętym działaniom 
zwiększa się poziom integracji 
społecznej oraz wzrasta poziom 
aktywizacji a osoby zagrożone 
wykluczeniem zwiększają swój 
poziom  uczestnictwa w życiu 
społecznym. 

2. Realizacja 
przedsięwzięć 
promocyjnych o tych 
samych celach, należycie 
wplecionych w inne 
działania rewitalizacyjne i 
zharmonizowane z nimi; 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

• Odbudowa więzi 
społecznych i 
aktywizacja 
mieszkańców na rzecz 
realizacji inicjatyw 
lokalnych. 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

Liczba działań: 0 

BS 

Przedsięwzięcie zaplanowane do 
realizacji według GPR do 2020 r. 

3. Przedsięwzięcia w 
zakresie dbałości o 
środowisko 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

• Poprawa stanu 
infrastruktury drogowej. 

• Poprawa stanu zasobu 
mieszkaniowego. 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

Liczba działań: 1 
 

WI 

Przeprowadzenie ewidencji 
drzewostanu przez pracowników 
WI. 
 
Wykonane zadanie było 
niezbędne w celu wzrostu 
bezpieczeństwa mieszkańców na 
obszarze rewitalizacji. Usunięcie 
stwarzającego zagrożenie 
drzewostanu wpłynęło na 
poprawę jakości życia okolicznych 
mieszkańców. 

4. Tworzenie koncepcji 
zagospodarowania terenu 
np. z zastosowaniem 
konsultacji społecznych. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 

• Odbudowa więzi 
społecznych i 
aktywizacja 
mieszkańców na rzecz 
realizacji inicjatyw 

Liczba działań: 0 

WGN 

Realizacja przedsięwzięcia 
zaplanowana na 2020 r. 



wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

lokalnych. 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

5. Uporządkowanie spraw 
związanych z 
wyprowadzaniem psów. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 
 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

Liczba działań: 2 
 

WI 

• Prowadzenie regularnej 
kampanii edukacyjnej 
w zakresie sprzątania po psach 
- rozwieszanie w obszarze 
rewitalizacji torebek na psie 
odchody. 

 

• Zwiększenie kontroli właścicieli 
w zakresie sprzątania po swoich 
czworonogów. 

 
Realizacja przedsięwzięcia była 
celowa i dała rezultaty w postaci 
zwiększenia świadomości 
społecznej, poprawy estetyki 
otoczenia oraz poprawy jakości 
życia na obszarze objętym 
rewitalizacją. 
 

6. Zastosowanie 
instrumentów wsparcia 
zatrudnienia podczas 
procesu rewitalizacji 
poprzez podjęcie 
współpracy pomiędzy 
instytucjami pomocy 
społecznej oraz 
Powiatowym Urzędem 
Pracy, włączając 
zwiększenie aktywności 
Klubu Integracji 
Społecznej. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

• Poprawa warunków 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

• Odbudowa więzi 
społecznych i 
aktywizacja 
mieszkańców na rzecz 
realizacji inicjatyw 
lokalnych. 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

• Poprawa dostępności do 
usług komercyjnych i 
handlowych. 

• Wzrost możliwości i 
kompetencji 
mieszkańców w zakresie 
aktywności 
gospodarczej. 

Liczba działań: 0 

BS 

Przedsięwzięcie zaplanowane do 
realizacji według GPR do 2023 r. 

 
 


