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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:  BS  

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:  BS  

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. 

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

Liczba działań:  BS  



• Poprawa warunków 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

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

• Wzrost możliwości i 
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:  

BS  

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:  BS  

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. 

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

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

Liczba działań:  BS  



 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

• Poprawa standardu 
otoczenia 
mieszkalnego. 

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

 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

• 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 
kompetencji 
mieszkańców w 
zakresie aktywności 
gospodarczej. 

• Poprawa stanu zasobu 
mieszkaniowego. 

• Poprawa standardu 
otoczenia 
mieszkalnego. 

Liczba działań:  BS  

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 

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

• Wzrost możliwości i 
kompetencji 
mieszkańców w 

Liczba działań:  BS  



działalności 
gospodarczej 

 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

zakresie aktywności 
gospodarczej. 

• Poprawa standardu 
otoczenia 
mieszkalnego. 

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. 
 

• Poprawa warunków 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

 

• 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. 

• Wzrost możliwości i 
kompetencji 
mieszkańców w 
zakresie aktywności 
gospodarczej. 

• Poprawa stanu zasobu 
mieszkaniowego. 

• Poprawa standardu 
otoczenia 
mieszkalnego. 

Liczba działań:  
 
 

BS  

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. 

Liczba działań :  
 

BS  



• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

• Poprawa dostępności 
do usług komercyjnych 
i handlowych. 

• Wzrost możliwości i 
kompetencji 
mieszkańców w 
zakresie aktywności 
gospodarczej. 

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 
gospodarczej 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

• Poprawa stanu zasobu 
mieszkaniowego. 

• Poprawa standardu 
otoczenia 
mieszkalnego. 

Liczba działań:  WI / WID  

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:  BS  



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:  WGN   

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 
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 stanu 
infrastruktury drogowej 

• Poprawa stanu zasobu 
mieszkaniowego. 

• Poprawa standardu 
otoczenia 
mieszkalnego. 

Liczba działań:    

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 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

• Poprawa stanu 
infrastruktury drogowej 

• Poprawa standardu 
otoczenia 
mieszkalnego. 

Liczba działań:    



otoczenia 
mieszkalnego 

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:  
 

WI / WID  

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:  WGN  

18. Opracowanie 
modelowej strategii 
zarządzania odpadami 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

• Poprawa standardu 
otoczenia 
mieszkalnego. 

Liczba działań:  WI / WKO  

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:  WI / WKO  

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:  WGN  

 
 



 
 

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:  

BS 

 

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:  

BS 

 

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:  

WI / WKO 

 

4. Tworzenie koncepcji 
zagospodarowania 
terenu np. z 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 

• Odbudowa więzi 
społecznych i 
aktywizacja 
mieszkańców na rzecz 

Liczba działań:  

WGN 

 



zastosowaniem 
konsultacji społecznych. 

społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

realizacji inicjatyw 
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:  
 

WI / WKO 

 

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:  

BS 

 

 
 


