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Opis powiazai
i planistycznymi.

prog.amu rewilalizacji z dokumentaml strategicznymi

1.1 Zgodno6a flrogramu rcwitrllzacii r dokumentaml ltratoglcznyml o .shgu k.rJowym
i.eglonalntm

Slrateoia Rozwoiu Woiewodztwa Slaskieqo Slaskie 2020+

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie na ata 2018-2023 wp suje siQ

w r ele .ozwotowe qlraleg I Roz+olL Wo ewodTNra S askrego. a !1 szczego 1og(
.i Cel stralegiczny: Wojew6dztwo SlEskie regionem nowoczesnel gospodark rozwtlalqcel sre

o innowacyjnoSC r krealywn056

. Ce operacylny A4 Przedsrebrorczosc okana spoleczna wykorzystulqca okalne rynki

ipotencjaly

. Kierunki dztalan Wsparcte rozwolu przeds eblorczosct w obszarze turystykt oraz uslug

wo nego czasu wykorzystulEcych arakcje i potenclaty lokalne; Rozw6j mechanzm6w

wspreralqcych wzrost zatrudn enia I nrclatyw okalnych w tym zakreste
.:. Cel strategiczny Wolew6dztwo SlEskie regonem o wysokiel jakosci Zyca opreralqcet ste

na powszechnel dostepnosc do uslug spolecznych o wysoklm standardzie

- Cel operacyjny B 1 Poprawa kondycli zdrowotnej mieszkancow wojew6dztwa

. Krerlnk dzalan Tworzenie warunkow dla aktyrrnego izdrowego stylu Zyca. w tym rozw6l

inf rastruklury sportowo-rekreacyjnej

- Ce operacyjny B 2 Rozwdj kompetencit. umrelQtnosci I wzrost poztomu akty\rnosci

m eszkahc6w

. Kierunkr dz alan: Podniesrenie lakosc i poprawa dostepu do oferty edukacyjnei

na wszystklch poziomach nauczania odpowtadalEcel polrzebom rynku ptacy otaz

ksztaltljqcel postawy pr2edsiebiorcze i kreatywne Podnies€nie lako6ct i poprawa dostepu

do oferty kultury sportu I rekreaclt oferulqcych moz iwoscl rozwojU rnteszkahc6w oraz

atrakcyjnego spedzanla czasu wo nego

- Cel operacylny B3 Harmona spoleczna wysokr kaptat zaufanta oraz dogodne warLrnkr zycra

mieszkanc6w.

. Kerunk dzialen Wyposa2anie przestrzenr pub icznych w infrastrukture umoztwiajqcE

wspolne spedzanie czasu przez mreszkahc6w oraz rntegracje spotecznosci lokatnych,

Rewitalzacla spoleczna o nlskiej aktywnosc spolecznej zawodowel mteszkanc6w oraz

nagromadzonych problemach spolecznych; Poprawa dostgpnosci przeskzeni i obiekt6w

pub icznych dla wszystkich w szczeg6 nosci da os6b o obnizonel mobtlnosc: Rozw6j
pub icznych I rynkowych uslug wspieralqcych funkcjonowanie os6b starszych
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Strateoiczna ocena oddzialvwania na 6rodowisko

W oparcu o an 47 t 57 ustawy z dnia 3 pa:dzrern ka 2008 r. o udostepn anru inlormacli

o Srodowsku i lego ochrone. udzrale spoleczenstwa w ochrone Srodowiska oraz o ocenach

oddzralywana na Srodowrsko \Dz u z 2016 poz 353 z po2n zm) Wolt Gmrny P etrowrce

Wielkie w dniu 2a gtdnia 2417 r wystqpil z wnioskern do Regronalnego oyreklora Ochrony

Srodowrska w Katowcach o ocene kon ecznosci przeprowadzenia skalegrcznel oceny oddzialywania

na Srodow sko dla prolektu.Lokalnego Programu Rewrta rzacj dla Gmrny PetrowLce Weke na lata

2018-2023" Pismem z dnia 19 stycznia 2A18 t znak WOOS 410 563 2017 AB Regrona ny

Dyrektor Ochrony Srodow ska w Kalowicach uzgodnil odstEprenie od konreczno6c pzeprowadzenra

strategicznel oceny oddz alywania na 6rodowsko da projektu ,Lokalny Program Rewta izacj dla

Gminy Pietrowice Wielkie na lata 20182023 argumentujEc to w naslepulqcy spos6b: Pragram

dalyczy lerenu polozonego w grantcach ledneJ gmtny Na lerente tym nE wystppulq obszary

chronione Brak lakze regianalnych korylarzy ekolagicznych Zaplanawane dzialania w znacznel

mierze dalyczE abiekl,w isb ejEcych lub projektowaDych na lerenach zurbanizawanych diatega

wplw tych przedstQwztgc na Sradawiska bQdzte znacznie ograntczony Program powtEzany jesl z

dzialaniami pnewidzanymi w innych dakumenlach stralegcznych opracowanych na poziome

kralowym, regionalnym t lakalnym w lym z dzialantamt zawaiymi w .Stralegii Rozwa)u Wojewbdztwa

Slaskiego Siqske 2020+ araz studrum uwarunkowah ikierunkaw zagospadarawania przestrzennego

Gminy Pielrowice Wielkie. W zwiqzku z powyiszym w Swielle art 47 ww uslawy o uclastQpnianu

informacJi a Srodawisku t lego ochronte udztale spaleczehstwa w ochronie Sradowska araz o acenach

oddziatwania na trodowiska brak lesl przestanek uzasadnalqcych koniecznoSC przeprowadzenia

stralegiczne) oceny oddzialywanta ,a srodow/sko dla przedmtotawego ,.Lakalnego Pragramu

Rewilalizacji dla Gminy Pielrowice Wielkie na lala 2418 2023 W efekce nie jest r6wniez wymagana

opinra SlEskiego Panstwowego Wojewodzk ego lnspektora San tarnego.

Strateoia Rozwiazvwania Problem6w Soolecznvch Gminv Pietrowice Wielkie na lata 2015-

20?5.

Lokalny Program Rewlalizacti dla Gmrny Pretrowice Wiekie iest sp6jny ze Strategiq

Rozwiqzywan a Problemow Spolecznych Gminy Pietrowice Wielkie na lala 2015-2025, w klorej

sformulowana zostala nastepulqca mrsja: 'Gmna Prelrowice Wielke - zinlegrowana spolecznosC.

aktyr/vna w rozwrAzywan ! prob emow spolecznych

Zgodnosa wymienionych dokument6w w szczeg6lnoscr zachodzi na poz omie nastqpujqcych

celow stralegicznych:

, Ce strategiczny T: Budowa zintegrowanego systemu pomocy rodzinie ze szczego nym

uwzglQdnrenrem wsparcra dziec mlodzrezy,

z Ce strategiczny 2 Aktywizacla grup zagrozonych wykluczenrem spolecznym z powodu

bezrobocia ub6stwa, uzalezn e6 bezdomnosci
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- Ce strategiczny 3 Przec wdzralanre izolaclt I wykluczen u spolecznemu os6b

nrepelnosprawnych.

- Cel stralegiczny 4: Rozwjanie systemu wsparcia osob slarszych

Zapisane w LPR dla Gminy Pietrowice Welkie projekty infrastrukturalne spoleczne w sposob

Szczegd ny wpisllq sie w mislQ Strategil RozwQzywania Problem6w Spolecznych Gminy pretrowice

Wielkenalata20152025 kt6re pzyczyn a siq do wzmocnien a z ntegrowanra spolecznoac tokatnel

a takze do akt)^rnego tozwtqzywar a problem6w spolecznych Realizacja poszczeg6lnych dz alan w

szczeg6lnoScL pozwo na

; Wsparcre os6b starszych, w szczeg6lnoscl w zakresle integracji a lakze pobudzanta

akttlvno6cr wraz z poprawq dostepnosct uslug spolecznych da tej grupy, stwozen e

infrastruklury sprzyjajqcej zdrowemu stylowi zycia

- Poprawe lakosc edukacj da dzrec I mlodze2y- w szczeg6lnosct w zakrese rozwilanra

kompetencji k uczowych i wyrown) ,vania szans edukacyjnych

- PoprawQ dostepnoscr wysokrej jakosci infrastruktury rekreacylnel (zachQcanre meszkahc6w

do aktywnoiici fizycznej. miejsca do zabawy dla dzieci)

z Akq^vnq rntegracje spolecznq sluZEcQ nlweowantu probtem6w zwiqzanych z wyktuczenEm

spolecznym. a takze niskim poz omem aktywnoiici spoleczno-gospodarczej.

W ramach programu rewitalzacji zostaly zaplanowane projekty infrastruktura ne, kt6re majq

stworzyc wysokrej lakosc przestrzen e publiczne (Cenkum Uslug Spolecznosctowych, adaptacja

lerenow nad rzekq PstnE), kt6re bgdq wykorzystywane do dztaian tzw ,miekkrch' Projekty zgodne

z Strategiq Rozwiqzyvania Probemow Spolecznych Gmny Prekowce Wretkle na ata 2015,2025

lo miedzy innymidzialania nastawone na aktywna integracj9 aktywizacjQ mieszkahc6w

. Aktywna lntegracja mreszkanc6w obszaru rewitalzacli w Gm n e Pietrowice W etk e - projekt

przewidule dzialania na rzecz integracji os6b. rodzin grup wykluczonych I zagrozonych

wyklirczeniem spolecznym, zamieszkulqcych na obszarze rew[a izac]t.

. Aklywizacja i inlegracja osob slarszych z obszaru rewilalizacii - w ramach dzialanla osoby

starsze bedE mogly spedzad czas na zajgcrach zgodnych z zainteresowaniami, prolekl

przyczyn a6 sie bQdzre do lagodzenia zjawtska wykluczenra spolecznego wystqpujqcego wijr6d

os6b starszych kt6re zamieszkujq obszar rewttalizacji na terenie cminy Pielrowrce Wielkie.

. Najlepsza szkola - podniesien e iakosci edukacji na obszarze rewtatizacj wGmnePetrowice
Wielkie, projekt bedzie zakladal reairzacje zajec dodatkowych dla uczni6w malAcych problemy

w nauce iucznow zdolnych zamreszkulqcych obszar rewitatEacli. kt6rzy majq utrudniony

dostQp do szerszel oferty edukacyjnel

. Akademia senora, edukacja os6b starszych z obszaru rewtalizacj - przedsigwztecte

przewduje zajQca edukacyjne dla seniordw w zakresie rozwilania zainteresowah oraz

umiejetnosci informatycznych

DziQki rea izacji powyzszych prolekldw zostanE zniwelowane problemy spoleczne wystepujqce

na obszarze rewitalEaclt, co w efekc e wplynre pozytywnie na rozw6j spoleczny calq gmrny
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Studium uwarunkowad i kierunk6w 2aoosDodarowania Drzestr2enneqo Gminv pietrowice

Wielkie

Lokany Program Rewitalizacji dia Gmny pelrowice Wielkle lest zgodny ze Sludium
uwarunkowah i kerunk1\t zagospadarowanz przestrzennega cnny pjetrawrce Wtetkie w klotytr
zapisano naslepujEce cele:

1 Os qgn ecie wszechstronnego rozwoju zapewnlajacego llzrost poztomu zycta m eszkanc6w

oraz zaspokolenie potrzeb nastQpnych pokolei

2 Zapewnien e rownowag mrQdzy rozwojem gospodarczym a ochronq Srodowtska
przyrodniczego i kullurowego.

Obydwa dokumenly obejmulq poprawe jakoscr Zyc a mieszkailc6w z uwzg edn eniem
poszanowana Srodowrska przyrodnczego kultura nego Dzlalanta rewitalzacyjne zaplanowane

w ramach nlnlelszego dokumentu skupala sie na odnowie obszarow zdegradowanych isq zgodne
z gldwnymr k erunkam zagospodarowanLa przestrzennego Dzrek rea tzacj prolektow zapLanowanych

w LPR powstante bu war z promenadE z traktem preszo rowerowym nad rzekq psina kt6ry bQdzie

m elscem nlegracjr spolecznel a takze m elscem wypoczynku rekreaclr zwiaszcza dla mreszkanc6w

obszaru rewitalizacji Budynek dawnego dworca kolejowego zostanie zagospodarowany na Cenlrum

Uslug Spolecznosciowych gdze bedq Tealizowane uslugi aklywizacl spoleczno-zawodowel uslLlq

edukacyjne. opiekufrcze i doradcze warunkujEce prawidtowe funkcjonowanie spotecznosci
zamieszkujacej na obszarze rewitahzacji Rea zac)a przedsigwz ec rewitatizacyjnych pozwot na

Lrtworzenie wysoktel lakosct przestrzen pub lcznel przez co wz106nie poziom zadowolenra rlakosc
Zycra mieszkaic6w teren6w oblQtych rewrtatzaclq oraz mieszkanc6w pozostaiej czescr qmrny

Ponadto przy realzaclt poszczegolnych dzialan zostante zachowana rdwnowaga pomiQdzy rozwolem
gospodarczym a ochrona Srodowska przyrodnrczego i kulturatnego W ramach projektow

edLrkacylnych zaplanowano r6wnie2 dzalana zwtAzane z edukaclq ekologicznq kt6re malE

ksztaltowad SwadomoSC w zakres e dbalosci o arodowtsko ilego wplFvu na nasze zycie

Plan Gospodarki Niskoemisvinei dla Gminv pietrowice Wielkie.

Program cospodark Niskoemisyjnel cmny p etrowice Wekie zawera dlugolerminowE

stralegre zmterzajqcq do poprawy jakosct powietrza na terenie gminy a w szczegotnosci do

. zmnlelszeniaemtsjigaz6woeplarnianych.

. zwlekszenta udztalu energ I pochodzqcel ze 2r6del odnawta nych,

. redukcjizuzycia energiifinatnej poprzez podn esienie pozromu efektywnoscienergetycznej

Celem strategrcznym PGN lest 'poprawa Jakoac powetza popzez ogranrczen e emrslr

dwutlenku wqgla oraz podnresienie efektywnosc energetycznej w gminie iwklad w osiqgniece cet6w
okreSlonych w pakiec e energelyczno,k rmatycznym do roku 2020'

W programie rewitalzacli zostaly ulete przedsiewziecia rewitalzacylne zgodne z wyznaczonymr

k erunkam ce am Programu Gospodarki N skoern sylnej. w szczegdlnosct dz alan a
termomodernizacyjne, ogranczania nrskiej emisj poprzez wymtane pec6w wegtowych na bardziej
ekologiczne a takze dzralana mekke'Ltkrerunkowane na zw gkszente 6wiadomo6ci ekologicznej

wS16d mieszkaic6w
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2.1 Metodologia

Lokalny Program Rewtalizact dla cminy Pretrowce Wretke na tata 2Ot8-2023 bQdqcy

dokumenlem strategicznym. zostal opracowany zgodnie z zapisami .WWcznych w zakresie

rewitalizacj wprograrnachoperacylnychnalala20l42020 kt6re defntulE stan kryzysowylako stan

spowodowany koncentracjq negatywnych ziawisk spolecznych (w szczeg6 noaci bezroboc a. !b6stwa
przestepczosc, nskego pozromu edukacl lub niewystarczalqcego poztomu uczestnictwa w Zycu
publicznym i kultura nym) wspolwyslepuiacych z negatylvnym zjawtskami w co najmnrej jednej

z nastepulEcych sfer

1) Gospodarczej. w szczeg6 no6cr n sklego stopnia przedsiQbrorczoscr. stabel kondyct okatnych

przedsrebrorstw

2) Srodowiskowej. w szczeg6 noscr w zakresie przekroczenia standardow lakosci Srodowiska

obecnoscr odpad6w stwa.zalEcych zagro2enie dla zycia lub zdrowia udz bqdz stanu

Srodow ska

3) Przestrzennojunkcjonalnej, w szczegolnoscr nrewyslarczalqcego wyposazenra w tnfrastrukturQ

lechnrcznq i spoleczna. braku dostQpu do podstawowych uslug lub ch nrskiej lakoscr

niedostosowanra rozwqzai urbantstycznych do zmien ajEcych si9 funkcli obszaru, nisklego

pozromu obslugrkomunrkacylnel defcylu lub niskrej lako6ci terenow pubticznych

4) Technicznel, w szczeg6 nosci degradacjr stanu technrcznego obekt6w budowanych. w tym

o pTzeznaczenru mreszkanrowym oraz braku funkclonowan a rozw qzan techntcznych

umozliwialEcych efektywne kozystanie z obiekt6w budowlanych w szczegolnosci w zakresie

energooszczednosci i ochrony Srodowtska.

Opracowanie lokalnego programu rewita zacji przeprowadzono w nastepulqcych etapach:

Wtznaczenie iednoslek pomocniczych (JP). kt6re zostanq poddane diagnozie Warunkiem

koniecznym byla rnozlwosc uzyskania i wyodrebnienia wystarczajqcej ilosci danych

sulystycz.ych dla ka2de, 2 Jed'lostel

ll Zebran e danych slatystycznych lak rownie2 wynikdw badania ankietowego przeprowadzenie

anallzy wska2n kowej w ceLu wyznaczen a obszaru zdegradowanego Ana iza dotyczyla przede

wszystkim sfery spolecznel. jednak zqodnie z przyietymi zalozeniamt zebrano

i przeanaLzowano rownrez nformacje dotyczEce negatywnych zjawisk w sferze gospodarczel,

Srodowiskowej. przestrzenno-funkcjonalnei oraz iechnicznej Analza wska2nikowa zoslala

dooarkowo uzuDelntors o nelodotogtq oprso,,q

lll Wfznaczenie obszaru rewitalizacli o powerzchni nie przekraczajEcel 20% powierzchni gmlny

iczbre ludnosc mnelszel ntz 30% mieszkarrc6w gmrny oraz pzeprowadzen e pogtQb onej

diagnozy

lV Zaplanowan e dzralan rewita I zacyjnych pozwalajEcych na wyprowadzenie obszaru ze slanu

kryzysowego wraz z opracowante sytem! wdrazan a mon torrngLl
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Diagnoze stanu kryzysowego w Gminie Pietrowice Wielkie przeprowadzono w oparciu o analize
poszczeg6lnych jednostek pomocniczych gminy. Gmina Pietrowice Wi€lkie podzielona jest na 11

solectw: Pietrowice Wielkie, Samborowice, Amand6w, Cyprzan6w, Gr6dczanki, Kornice, Lekart6w,

Mak6\ , Zerdziny, Krowiarki i Pawl6w. Granice jednoslek pomocniczych przedstawia Rysunek .1.

Pod:lal Smlry

_ ,.ne i.irEn *

tl.r.nre WhlL

2rbdla: opracawane B Experl sp z a o na podstawe danych lJrzedu Gmtny w Pietrowicach
WElkich

Poszczeg6lne solectwa sq zr6znicowane pod wzgledem powierzchni iltczby mieszkaicdw.

d alego zebrane dane slatyslyczne przelczono odpowednio na tczbQ mieszkanc6w liczbe

gospodarstw domowych lub lednostke powerzchn W ponizszej tabeh przedstawono podslawowe

dane dla poszczeg6lnych solectw
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Rysunek 2. Podstawgwe dane dla iednostek pomod{czych

opracov,/anie B-Expen sp z a a. na padslawe danych UrzQdu Gminy w Pietrcwicach
Wietkich

Na etaple analizy wska2nrkowel sfery spoiecznej wykorzystano wska2niki syntetyczne

wyznaczone zgodnie z metodQ Perkala Ogolna posta6 wska2nika syntetycznego jest nastqpulqca:

gdze:

Pi - syntetyczny wska2nik negatywnych zlawrsk

n- liczba wska2n k6w (cech)

, , - warlosa wska2rrka d a .ednosi{ po-rocn czej

Wysokie warlosci wskaznika swadcza o du2ym kryzysie nalomiast nrskie ukazujq pozyt! /r/ny

obraz zjawsk spolecznych Wskaznik synletyczny lest sumq wszystkrch czEstkowych wska2nikdw

znormalizowanych wykorzyslanych do okreslenra negatywnych zjawisk spolec2nych, klore wyliczane

Sq na Podstawie wzoru:

4c

,, -1+,
l1 ;=t

I

gdze:

tr- wa(o56 znorma izowanego wska2nika j dla jednostk urben slycznej i.

x! - warlosc wskaznika j dla jednostki urbanrstycznej i,

xr- Srednia arytmetyc2na wskaZnrka j

Sr - odchylenie standardowe wskaznrka j.

W procesie oblczania wska2nrka syntetycznego istotne ]est czy dana skladowa lest stynru antq

czy destymulantq W przypadku, gdy wysoka wartos6 danego wskainika oznacza korzystne zjawisko,

np Sredne wynrki z egzaminu warlosc wskaznik znormalizowanego zostala pomnozona pr2ez (-1)

Na etapie doboru odpowiedn ch wskaznik6w kierowano sre nastQpujEcymi zasadami

thaj

Liczba

[os.]

Liczba
gospodalrstw

domowych [szt.]
lhaj

Pblrowice
Wielkb

Sambo.owice
Amand6tlv

CyWan6w
Gr&czanki

Kornbe
Lekarl6w

Mak6w
2edziny
Krowidki

Og6lem

357,74

76,91
81,86
66,74
37,69
44,91

25,82
71,76
39,27
89,04
51,86

943,58

679
108
477
191

312
196

614
41A

900

673
6661

5T

155

93
235
146
1671

519,24
2A7.40
563,77
387,46
590,65
164,69
787,84
184,46

1077,65
147,55

6790,29

1479,58 2093 563

160

26
114
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poprawno6c metodologiczna, wskainrk pow nten oprsywaC w sposOb czytelny I przelrzysty dany

problem. powinien byd latwy w adbiotze ptzez czytetnika, latwo weryfikowalny. pownren

rowniez ro2nrcowac pzestrzen gminy byc skonstruowany zgodnre z zasadami

matematycznym i stalyslycznymi

poprawnosi przestrzenna- wskaink powinien zostac odniesiony do jednostkl mniejszej nrz

ori_a w iy'n przypadku .eo_osl.i po.tocnr(7el

TaHa 1. Lbta wska2nik6w zastosowanych u/ diagnozie obszan zdegradorEnego.

Wska2nrk oboq2enia demograficznego.
Bezroboc e

Osoby dlugotrwale bezrobotne
Gospodarstwa domowe pobierajEce Swadczenta z pomocy spolecznej z

tytulu ub6stwa
lloSC mieszkan komunalnych na 100 os6b.

Gospodarstwa domowe pobrerajEce swtadczenia z pomocy spolecznej z
tytulu ntepelnosprawnoSci.

Gospodarstwa domowe pobieralqce Swiadczenia z pomocy spolecznejz
tytuiu dlugotrwalel choroby.

l1056 dzlalajEcych NGO na 100 os6b
Wynik Sprawdzianu Sz6slok asisty

Liczba przestepstw na 100 os6b.
2rbdto apracav/anie B-Expen sp. z a.a

a
o/o

szt /os.

szt./os.

szt /os

tx
X

W pozostalych sferach czyli gospodarczej, lechn cznej przeslrzennojunkcjona nel

i arodowrskowel diagnoze problem6w oparto zar6wno na metodach tlosctowych jak Jakosciowych Ze

wzgledu na wystepowan e w tych sferach zlawisk trudnych do parametryzacll np jakosc

zagospodarowania przeslrzen, konieczne lest wykorzystanie takze lechntkt oplsowel w celu

z denllikowan a sytuacl kryzysowej Tam gdze to moz rwe zastosowano badania tosciowe oparte

na danych stalystycznych i porownano wyniki na poziomie jednoslek pomocniczych. Nastepnte

uzupeln ono analizy statystyczne o metodoiogrq op sowq W idenl!,fikacj slanu kryzysowego

wykorzystane zostaly takze wyniki przeprowadzonego badania ankielowego Na potrzeby dragnozy

sfery gospodarczej, lechn cznej przeslrzenno-funkcjonalneJ i Srodowrskowe dokonano oceny zlawrsk

kryzysowych poszczegdlnych jednostek pomocniczych w oparciu o szereg wskaznik6w zebranych

w Pon 2szej tabelr

't2

Nazwa wska2nika



Lrczba przedsrQbiorstw na 100 os6b
Gospodarcza

Sfera

Srednla wielkosd gospodarstw rolnych

DostepnoSa placow zabaw
Dost9pnoSc wolumrn6w w bibliotekach

Liczba zabytk6w
Lrczba zdarzen drogowych

DostqpnoS6 przydomowych oczyszczalnr
Sradawiskawa Jakosc powLetrza

Tabda 2. W3karniki dla sfery gospodarczej, lechnicznei pr-lestrzenno-lunkcirnalnei I

Srodowiskolve.

oqrccowanie B Experl sp. z o.a.

2.2 Og6lna charaktorystyka Gminy Pietrowico Wi6lkie.

Gmina Pretrowice Welkie polozona jest na poiudniowym krancu Polski. w zachodniej czQsci

wojew6dztwa Slqskiego w powiec e raclborsk m. Lokalizacje gminy na tle Polski prezentuje poni2sza

mapa.

It!i.L (.f,:j (lf ri,t'llrLrr,,t iiier,. ,rr,r P,,sir

:-{

Lrbdla apracowane B-Exped sp. z a.o. na padstawe www apenslreelmap org

Od strony zachodniej Gmina P etrowce Wielkie granczy z gminami Kietrz oraz Baborow

z wojewodztwa opolskiego islaroslwem Sudice z Republikr Czeskiej, od strony poludnrowej z gmrnq

Krzanowice. od strony wschodniej z m astern Racib6z a od polnocy z gmrnq Rudnrk

I
q^

I

) 5

..*"i

f
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Rysunek 4. Lokalizacja gminy Pietrowice Wielkie na tle powiatu raciborskiego

2rbrlla opracawante B-Experl sp. z o a na podstawie ht,].)s /lca,nrcns wiktnedia ata

Gmina Pietrowce Wekie znajdule si? na koncu Bramy Morawskiej pomiedzy Sudetamr

a Karpatam, czes6 gminy znajduje sLe w obrebre Plaskowyzu Glubczyckrego Teren gmrny przecinaJE

do ny dwoch tzek frct otaz Psny Powerzchnia gminy wynosi 6T90hazczegook 5 200 ha to

grunty orne W skiad gminy wchodzr 11 solectw Piekowce Wrelkie. Amand6w Cyprzan6w.

Grodczanki. Kornca Krowiarki, Lekartow Makow Pawl6w Samborowrce. zerdz ny

2.3 Sfera spoleczna

2 31 Ogolna charaktcryslyka sfery spoleczfel

::1 "1 D,'r c.rr,

Wedlug danych Glownego Uzedu Statystycznego Gmine P etrowice Wielkie na koniec 2016

roku zamieszklwalo 6939 osob, z czego 47,37% (3287 os.) stanowrl m9zczyzni, a 52,63% (3652 os.)

kobiely. Od roku 2011 do 2013 mozna bylo zaobserwowad spadek liczby ludnosci o 74 osoby, a

nastepnie liczba ludnoscr rosla do rokLr 2015 po czyfi ponownre rozpoczela sre tendencla spadkowa.

Ogdlem w Latach 2011 2016 lczba ludnoscr zmniejszyla siQ o 32 osoby (Srednio 6 4 rocznie) cestosd

zaludnienia od kilku lat waha sie pomiedzy T02 a 103 os./km'? a Sredn wrek mieszkanc6w to 4T 4 lal,

co stanowi warto6c nieco nrzszq nrz Srednr w eku w pow ecie raciborskrm wolew6dztwie SIESk m (42,2

lata).

14



Rysunek 5. Liczba ludno6ciGminy Pietrowie Wielkie w htach 201'l-2016 wedtug plci

3700

3m0
3500
3400
3300
32@
3100
3t}oo

Liczba ludnoici wedlug plci

3641 1642 3620 3519 3550 1652

) --) :l r, ,'.:t:

zrbdlo opracowane B-Experl sp. z o.o- na podslawie danych GIJS

w gm nie widoczny jest wzrost udzialu osob w wieku poprodukcylnym W roku 2011 na 100

os6b w wreku produkcylnym przypadalo 26.8 osob w weku poprodukcyinym. w 2016 wartosC ta

wzrosla do 29.5 os6b Udzial ludnoscr w wieku produkcylnym wahal siQ pomredzy 64 8% (2016) a

66% (2013), udzral ludnosc w wreku przedprodukcyjnym gl6wnre spadal (168% w 2011 161%w

2016). a Lrdzial udnoscr w wieku poprodukcylnym cqgle wzrasta co prezentule ponrzsza tabela

Rosnqcy wska:nrk obcrqzenra demografrcznego r udzral osob w wieku poprodukcyjnym wskazujq na

starzenre sie spoleczenslwa Gm ny Pietrowice W elkie

Tabela 3 Wska2nik obciq2enia demograficznego

wskainik obciQienia demograficznego w
latach 2011-2016

321 331

24,8

27,1

2011 2072 2013 20t4 2015 2016

l

il

30

29

2A

27

26

23

26,4

T
26,4I

Zr6dlo: opracowanre 8-Expert sp z o.o na podstawie danych GUS

W 2016 m eszkancy Gmrny Pretrowce Wielke zawarlr 30 mal2enstw co odpowiada 4,3

malzehstlvom na 1000 meszkanc6w urodzrlo siQ 54 dzrecr, w tym 22 chlopcow r 32 dzrewczynkr

Przyrost naturalny ledyne w roku 2014 by1 dodatn (4. co odpowada 058 na 1000 m eszkaic6w)

najnizszybylw20l3Cl5,czyli-217na 1000 mieszkahc6w) Obecnre obserwule sre trend spadkowy,

w 20T6 przyrost naturany na T000 ludno6c wyniosl 1,87. co stanow wartosc nrzszq w odniesrenru

do powiatu raciborskiego G1 25) a takze wolew6dzlwa SlEskrego C1,36).
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apracowane B-Expett sp. z o o na podstawie danych GUS

Saldo m gracli w lalach 2011-2A14 bylo ujemne, w roku 2016 po raz pleMszy wynroslo 13,

co daje wa.tos6 1 9 na 1000 os6b Zareleskowano wledy 71 zameldowan (5O1% nezczyzr\ 49.3a/r

kobiel) w tym 49 zameldowan z miast 20 zameldowai ze wsr i 2 zameldowania z zagtantcy_

Wszystkich wymeldowai bylo 58 (50% mezczyzn iak kobret).wtym41 osob wylechalo do miast 15

na wea, a 2 za granice

Tab€la 4 Por6wnanie przyroslu naturalnego dla gminy, powiatu i wojew6dztwa

Tabela 5 Saldo migracjiw latach 2011-2016

2

0
-2

-5

{
-10

12

14

Saldo migracji na 1000 os6b w latach
2011-2015

I
-1,6

I danych

-7,2

1,9

3,5

2012 2071 7014 2015 2016

-13,1

20t7

zrddlo: opracowanie B-Expert sp. z a.o na podstawte danych G|JS.

W poprzednich lalach saldo m gracii w Gminle Ptetrowice Welkie na tle sEslednich gmin

z powratu kszlaltowalo srQ zdecydowanre gorzel - w gminach Rudnik oraz Krzanowice od roku 2017

wartosd salda byla dodatnia dopiero w roku 2016 w gminie Krzanowice saldo ostqgnelo wynik ponizel

zera ('1,6 na 1000 osdb) w gmrnie Rudnik bylo wyzsze i wynosito 2.5 na 1000 os6b. za6 w

Pietrowicach Wielkich bylo to 1 I na 1000 osdb

Wojewbdztwo Slaskie

Powiat rccibrski

G nirra Pbtowice Wielkie

-0,63

-o 42

1 15

1 ,11

-1,14

058

-1,92

-1,93

{,87

2012

-0,97

-0,79

-o,12

-1.37

1,74

-217

1,36

-1,25

1,87

Pnyrost naturalny na 1000 osob 2011 2013 2011 2015 2016

16



Rysunek 6. Por6wnanie salda migracii na '1000 os6b dla gmin: Pietrowic€ Wielkio, Krzanowce i
Rudnik.

Por6wnanie salda migracji na 1000 os6b dla

Emin Pietrowice Wielkie, Krzanowice i

Rudnik

5,5

15

10

5

o

10

t5

L,7r jr,fti
-1'5 -3,5

2,5

u

0,5

-
-1,2 .1,6

2072 2013 2014 2015 2016
-13,1

2071

tpietrowlce wletkt€ a(rzanowice .brak dostepnvch danych

2r6dto: opracowanie B-Expert sp. z o.o. na padstawie danych ctJS.

2.3.1.2 8P-zotuie

W Gminie Pietrowice Wre kie w latach 2011-2016 liczba osob zaretestrowanych lako bezrobotne

wahala siQ pomigdzy lll osobami (rok2016) a 151 osobam (rok2012) OgOlem obseMuje ste trend

spadkowy wiekszoad osob bezrobotnych to kobiety W roku 2016 bezrobocle rejesrowane wynoslto

4.7%, zarejestrowanych bylo 111 os6b z czego 36 04o/a stanowrl mg2czy2nr a 6396% kobiety

Tendencla do wy2szego bezrobocia wsr6d kobiet utrzymuje sre od lat i iest to widoczne r6wn e2 w

calym powieoe racrborskrm (61 86% bezrobotnych w 2016 stanowly kobiety) oraz sQsradllqcych

gminach Krzanowice (61,36%) oraz Rudn k (59.660/") Udzral os6b bezrobotnych w liczb e udnosci w

wieku produkcylnym spada i w 2016 oku wyn dsl 2,5%

Tatrela 6 Bezrobolni zarejeslrowani w Gminie Pietrowice Wielkae w latach 20'! 1-2016

apracawanie B-Expen sp. z o.a. na podstawie danych cUS

Bezrcbotni 2011 2012 2013 2011 2015 2016

Oq(hn

W2czy2ni

Kobbty

142

55

87

151

62

89

129

56

112

66

128

42

86

111

40

71

1l



Rysunek 7 Bezrobotni 2a.ej€strowani w latach 201'1-2016

Bezrobotni zarejestrowani w latach
20Lt-20L6

!42 151
r29

112 111

1

2012 2013 2074 2015 2016

200

150

100

s0

0

724

.T !i IfI
2rbdlo opracowane B-Expeft sp zoa na podslawie danych GUS

Tabela 7 Udzial bezrobotnych zarejeshowanych w liczbie ludno6ci w wieku produkcyjnym w latach
2011-2016

optacowanie B-Expert sp z o a. na podstawie

Liczba os6b pracujqcych rosnie - w roku 2016 liczba ta byh ponad 3 razy wieksza ni2 w roku

2011, co jest dobrym wynikiem zwa2ywszy na mniejsze liczbe ludno6ci oraz zwiekszanie sie udzialu

os6b w wieku poprodukcyjnym. Liczba pracujqcych na 1000 tudnosci w 2016 roku wynosra 494,

co stanowi wartosc wy2szq ni2 w wojew6dztwie Slaskim (265) oraz powiecie raciboGkim (221).

Pzeciqtne wynagrodzenie brutto w Gmihie Pietrowice Wielkie w 2016 wynosilo 3 864,6.1 zt.

Tabela 8 Liczba pracujqcych w latach 2011-2016

B-Exped sp. z o.o. na paclstawie danych

Udzial bezrobotnych
zarejestrowanych

w liczbie ludnoici w wieku
prodtkcyinym

2011 2012 2013 2011 2015 2016

OgO,€17'

Wzczy2ni

Kobiely

3,14/"

2,40/o

3,9%

3,3%

40/,

2,8%

2 40/.

3,24/a

2,Ao/.

1,80/a

3,90/a

25%

3,2d/o

2%

3a/o

2,50/a

PracujEcy 2011 2012 2013 2011 2015 2016

Og6len

Me2czyZnt

Kobiely

1 007

506

501

1 597

90s

692

1 447

1078

769

2 053

1 242

8T1

2 663

I 692

971

3 431

2 304

1127

L8

tr



2.3.1.3 Pomoc spoleczna

W Gmrne Pelrowce Welke od 1990 roku dzrala Gminny Oarodek Pomocy Spolecznej

z siedzrbq w UrzQdzie Gminy w Pietrowcach Wielklch Podstawowy cel OSrodka lo .wspieranle os6b

rodzn w wys kach zmrerzalqcych do zaspokojen a nezbednych potrzeb umozlwene rm zyca

w warunkach odpowradajqcych godnoSc czlowleka" Funkcjonowanie oraz organizacje O6rodka

regulule Regulamrn zadanra okreslone przez Statut realizowane sq na mocy ustawy o pomocy

spolecznej. a takze innych ustaw z zakresu poltyki spolecznel Nae2E do nich przede wszystkim

ptzyznawa e ataz wyplacanre 6wiadczen rpomocy materralnel z zakresu pomocy spolecznel praca

socjalna. Swiadczenie uslug opiekunczych w rn ejscu zameszkanra Funkclonowante o1z zadanla

Osrodka okresla r6wnie2 Strategia Rozwqzywanra Problemow Spolecznych Gmrny Pretrowce We k e

na lala 2015-2025 .

Rysunek 8 Rodzale Swiadczeh Pomocy Spolecznej przyznane w 2016

Rodzaje Swiadczei z pomocy spotecznej przy2nane

L,7%
2015

2L,2%
I Bezradnoit w sprawach

opielui.zo'wy.howawc.ych

lDlutotMala choroba

16,9% lBerdomno9a

lzdanenie losowe

lTrudnolci w pnystosowaniu rie
po opuszcr€niu zalladu KaheSot6,9%

zrbdlo: opracowanie B-Exped sp. z o a na podstawie danych GUS

W 2016 roku Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej przyznal Swadczenra 85 gospodarstwom

domowym. kt6rych czlonkowie zamreszkulE przede wszystk m Pielrowice Wiekre oraz Krowarki

Nalwiecej ijwiadczen 21,2% wszyslkich przyznanych w gminie przyznano z powodu uboslwa oraz

z powodu bezrobocra (a takze bezradnoscr w sprawach opiekunczo-wychowawczych) 16,9%. neco

mniej - 16.5% z powodu niepelnosprawnosc zas z powodu dlugotMalej choroby 148% Najmnrel

Swiadczen pazyznano z tylulu lrudnoSc w przystosowantu ste po opuszczenlu Zakladu Karnego oraz

zdarzei losowych

Gmrna posiada rownrez 99 mleszkan soclalnych Loka tzacle w podz ale na solectlva tego

rodzaju meszkai pokazuje poni2sza tabela Nalwreksza lczba lokal soclalnych wystQpule na lerenie

solectwa KrowLarkr r Pretrowrce Wrelkie. Lokale soclalne sE pewnym rodzajem pomocy spolecznel

i przyznawane sQ na podslawre krytenow wyznaczonych przez UrzEd Gm ny

19

I
3,8%

5,5%



Solectwo

Gt6dczanki
Makaw

Pawl6w
Sambatowice

Krawiarki
Pietrawice WElkie

3
7

4

3

54
2A

llo!;e mieszkah

Tabela I Rozmieszczenie mieszkai komunalnych

dane Urzedu Gminy w Pietrowicach Welkich

2.3.'1.4 Edukacia

Na terenie Gminy Pietrowce Welke w 20'16 roku do szk6l uczqszczalo 579 uczn 6w. zaS

w przedszkolach bylo 206 dziecr Na leden oddz al zar6wno w gLmnazlach jak ipeedszkolach
przypadaiy 23 dz ecr. w szkolach podstawowych - tylko 13 W Gm nre P etrowice Welkre znajdujE sre

5 plac6wek edukacyinych:

. Szkola Podstawowa w Piekowicach Wie kich.

. Zespol Szkolno Przedszkolny w Krowrarkach w sklad Zespolu wchodzi Szkola Podstawowa

iPrzedszkole

. Zespdl Szkolno-Przedszkolny w Pawlowie w sklad Zespolu wchodzr Szkola Podstawowa

r Przedszkole z oddz aiem zam elscowym w Makowre

. Zespol Szkolno-Przedszkolny w Samborowrcach w sklad Zespolu wchodzr SzkolE

Podstawowa r Przedszkole,

. Przedszkole w Pretrowicach W e k ch z oddzlalem zam elscowym w Cyprzanow e

Tabela 10. Szkoly w Gminie Pielrowice Wielkie w 2016 roku

opracowanie B Expe sp. z o.o. na podslawk danych GUS

W 2016 do sprawdzianu sz6stoklasisty przysqpib 76 ucznidw z calej gminy. Sredni wynik

calego arkusza to 57,22 o,/. i byl ni2szy od Sredniego wyniku uzyskanego w powiecie raciborskim

(61,34 o/o) oraz wojew6dztwie (61 %). Najgorzej wypadla Szkola Podstawowa w Pielrowicach Wielkich

Oddzial Uczniowi

Szkaly Podslawawe

Szkola Podstawowa w Ptetrcwicach Wielkich

Szkola fihalna w Cyprzanowie

Szkola Padslawawa w Krawiarkach

Szkola Podstawowa w Pawtawie

Szkola Podslawowa w Sambarowicach

2A

10

2

6

5

5

369

171

21

69

62

46

57937

20
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- Srednr wyn k wyn 6sl tam 51 8 % Wyn k uzyskane z egzaminu grmnazlalnego w gminie byly nizsze

nz

te uzyskane w powiecre rwolewodztwre w czesc humanrstycznel (poza egzamrnem z htstor]l tWOS)

r w cz96cr matematyczno-przyrodnrczel Sredni wyn k uzyskany z malematyki peez uczr a z Grr|iny

Pietrowrce Wre k e wynosil 45,5. za' rczr a z powratLr - 47.9 Duzo leprej wypadla czQsc jezykowa

zar6wno z jezyka angeskrego Jak nemieckiego gdze aredn wynrk na pozromie podstawowym

r rozszerzonym w gmrnre byl wyzszy niz w pow ecie i wolewddztwre

Wedllg danych Narodowego Sp su Powszechnego z 201T roku nalw ecel m eszkaicdw - 31 0

% 096lnej liczby ludnosci - posiadalo wyksztalcenie zasadnicze zawodowe. Prawie co piEta osoba

zakonczyla edukacje na poz omre szkoly podstawowel 159 % ma \rryksztalcenre Sredne zawodowe.

a 14,1 o/"- wyksztalcenie wyzsze Nalmniejszy odsetek (1.3 %) stanowily osoby kt6re nie uzyskaly

wyksztalcenia podstawowego

R)6unek I Struktura wyksztalcenia mieszkadc6w Gminy Piefowice Wielkie

Struktura wyksztalcenia mieszkadc6w gminy
Pietrowice Wielkie

$12,2% 7'3%

14,3%

14,7%

aSrcdni.
79,7%

zrbdta: opracowane B-Experl sp z a.o. na padstawie danych Narcdowego Sptsu Powszechnega z

2.3.1.5 Organizacje pozazqdowe, sto/vaeyszenia, kluby w Gminie Pietrowice Wielkio

Na terenie Gm ny Pielrow ce Wre kre dziala 28 lednostek organzacli pozarzadowych NalwiQcel

takich plac6wek znajduje siQ w solectwie Pietrowce Wielkie. Szczeg6lowe zestawienie zam eszczone

ponizel Na omaw anym obszarze prowadzE dzralalno6c r6wnie2 organ zacle o charakterze

ogolnogminnym lub powiatowym:

. Slowarzyszenre Loka na Grupa Dz alan a ..Partnerstwo d a Rozwoju" (stowarzyszenre 5 gmrn

powralu raciborskiego) siedziba w Pietrowcach W elkich - Centrum Spoleczno Kulluralne

. Ztzeszenie l\,4rlo!inik6w Drobnego lnwentarza. sredziba w Prelrowcach Wielkich - Centrum

Spoleczno-Kulturalne.

. Stowarzyszenre Hodowc6w i l\,,lrloSnik6w Konr PODKOWA - siedziba w Zerdzinach.
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L.p.

1

2

3

4

5

6

7

Solectwo
Liczba

organizacji
Pozadqdowyc h

0

1

2

2

,1

2

Cyprzan6w

Grodczanki

Kornice

Krowrark

Makow

Wyszczeg6lnienie

Ochotnicza Stra2 Po2arna, Ludowy Kl!b Spo.lowy
DruZyna Palanta Seniorfilkr
Ochotnrcza Straz Pozarna

Ochotnrcza Straz Po2arna. Zwrqzek SlEskrch Kob el
Wrejskich

Ochotn cza Straz Pozarna
To,rae ysrwo Spoleczro-Kulrura.e \.emcow

Ochotnrcza Straz PoZarna
Ochotn cza Straz Pozarna PolskiZwrqzek Hodowc6w

Golebr Pocztowych
Ochotn cza Straz Pozarna Ludowy K ub Sportowy
ch6r CANTATE Towarzystwo Spoieczno-Kulturalne

Niemcow, uczniowski Klub Sporlowy
Ochotn cza Stra2 Pozarna Lldowy K ub Sportowy

Uczniowski KlLrb Spo(owy, Towarzystwo Spoleczno-
Kultura ne Niemc6w. Polski Zw azek Emeryl6w

Renc st6w i lnwa[dow. Polsk ZwrEzek Hodowcow
GolQbi Pocztowych

Ochotnrcza Skaz Pozarna
TowarTystwo Sporeczno-hulluralne Nren( ow,

Zwiezek SlEskich Kobiet Wielskich kolo Samborowce
chor

OchotnEza Straz Pozarna

5I

69

11 Zetdziny
zrbdta dane lJrzedu Gminy w Pietrawicach Wielkich

1

L czba iunkcjonujqcych na teren e danel gm ny NGO lest w pewnym stopniu mrarq aktywnoscr

mieszkanc6w lmchetnel lokaina spolecznosC angaZuje sre w dzialalnoSC stowazyszeh rklub6w tym

wrQksza lest zwykle lakosc kap talu spolecznego oraz Swradomosd uczestn ctwa w zyciu pub rcznym

Bierno6c m eszkancow lest przelawem problem6w w sferze spolecznel jak rownre2 braku identy,fikacj

z rniejscem zamieszkanra.

22

Tab€la 11 Organizacje pozazqdowe w podziale na solectwa.

',0 Samborowice

2.3.2 Oiagnoza4awisk kryzysowych w sferze spolcczncl.

| : z t t,' ,) :r i:ra:n "a.,i

W celu wyznaczenia koncentracji negatywnych zjawisk w sfeze spolecznej przeanalizowano

sytuacje w zakresie takrch zagadnieh lak struktura wiekowa, bezrobocle, ub6stwo,

niepelnosprawnoSC. peestqpczosd, poziom edukacl i aktyrJvno56 mieszkanc6w. Zlozonos6 czynn kow

wplywajEcych na sfere spolecznq determinuje kon ecznosa zbadania szeregu danych statystycznych

odnoszqcych sie do ww zagadnei W celu por6wnana sytuacii w poszczegolnych jednostkach

pomocniczych wykozystano wskaZnrki przedstawone w pondszel tabeli



Tabela 12. Wska2nikidla sfery spolecznej

o?racawanie B-Expen sp z A a

Dla ka2dej 2 1 1 jednostek pomocniczych pzeprowadzono analize w zakresie ww. wska2nik6w

Poni2ej przedstawiono wyniki dotyczqce ka2dego ze wskarnik6v{.

I Wska2nikobcra2eniademooraficzneoo

Wskainik obciqzenia demograficznego. zdefiniowany jako hczba os6b w wieku

nieprodukcylnym przypadajqca na 100 os6b w wieku produkcyjnym, pozwala na zobrazowanie

struktury demograficznel popuiac} Warto6c wskaznika obcrEzenia demograflcznego dla

poszczeg6lnych lednostek pomocniczych wahalq sie od 45.95 o/" dla Amandowa do 4137 6k dla

Lekarlowa.

Powiatowy UrzEd PracyBezrobocie

7o

Nazwa wskaintka

Urzqd Gmrny w P etrowicach Wielkich
Wskaznrk obciqZenta

demograficznego

Osoby dtugotMale bezrobotne
Gospodarstwa domowe pobierajqce
Swiadczenia z pomocy spolecznej z

Mlrtu ub6stwa.

Powiatowy UrzEd Pracy

Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej

llosc mieszkan komuna nych na 100

osob.
Gminny OSrodek Pomocy Spolecznejszt /os

o/o

x

Gospodarstwa domowe pobreralqce

6wiadczenra z pomocy spo.lecznel z
tytulu niepelnosprawnoSc

UrzEd Gnr ny w Pielrowicach Wielkich

szt./os

szt /os

% Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej

tytulu

Urzqd Gm ny w P etrowicach Wrelkich

Urzqd Gminy w Pietrowicach Wielkich

losc NGO na 100 os6b
Wyniki eqzamrnu sz6sloklasrsty

Lrczba przestepstw na 100 os6b

Gospodarstwa domowe pob erajEce
Swradczenia z pornocy spolecznel z

Powiatowa Komenda Policji w
Raciborzu
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Cyprzanaw
Grodczankt

Lekai6w

Zerdzjny

217
34
153

6'1

100

63
196
134

288
215

462
t4
324
130

212

133
414
284
612
458

46,97
45,95
47.22
46,92
41.17
47,37
46.89
47,18
47,06
46,94

4,02

0,66
-0,15

0,52
1,05
4,24
0,55
0,22
-o,09

670 o.241423 47 08

Wska2nik
znoftnalizowany

Liczba os6b w

nieprcdukcyjnym

Liczba os6b w

ptodukcyinym

Wskainik
obciqienia

demograficznego

Tabela '13. WartoSC wska2nika
pomocniczych.

obca+enia demografcznego w poszczeg6lnych jodnostkach

opracowanie B-Expen sp zoa na podstawe danych Uftedu Gminy w Pietrowcach
Wklkich.

Rysunek 10. Obszar problemowy pod wzgledem obciq2enia demograficznego

Obdri.l{.

I.ta!..t'Er
_lr-t ldnod.r

tLntdwt tt

zrbdlo: o\acowanie B-Exped sp. z o.o. na poctstawie danych lJngdu Gfiiny w pielrowicach
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Wartosci znomalizowane wska2nika wskazura, i2 6 jednostek pomocniczych charakteryzuje sie

niekorzystnq wadosdq obci+enia demograficznego. Powy2sza mapa prezentuje lokalizacje obszar6w

problemow)r'ch w odniesieniu do struktury demograficznei.

ll Berobocie

Bezrobocie wskazuje odsetek os6b bezrobolnych w slosunku do wszystkich os6b w wieku

produkcyjnym. Wysokre bezrobocre negalywnre wplywa na sferq spolecznq Niskie dochody lub lch

brak mo2e prowadzic do ub6stwa. a co za tym idzre rozwotu palo ogri spolecznych

Tabela 14. Warto6d bezrobocia w poszczeg6lnych jednostkach pomocniczych

apracawanE B Expert sp z a.o na podslawie danych Urzedu Gminy w Pietrowicach
Wielkich.

Rysunek 11. Obszar problemowy pod wzglQdem poziomu bezaobocia

Cyptzan6w
Gr6dczankt

2erdztny

1423

462
74
324
130
212
133
418
284
612
458

32

13
3

6

1

10
5

24
5

2.25

2,41
4.05
0,93
4,62
3,77
0,75

1.76
3,92

-o,24

0,17
1,08
-1,21
1,49
0,87
-1,33
-o,14
-0,60
0,98

Bezrobocie

-1 091

Liczba os6b w Liczba os6b
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zrbdto: optacowanie B-Expeft sp. z o.o. na podstawie danych lhzedu cminy w Pbttowicach

NaiwiQksze bezrobocie obserwowane jest tv solectwie Gr6dczanki (4.62%) oraz Amand6w

(4,05%). Na tle innych solectw dobrze wypadajq Cyprzan6w (0,93%) i Lekad6w (0,75%). Wskaznik

znormalizowany wskazuje, 2e 5 jednoslek pomocniczych cechuje sie niekozystnym poziomem

bezrobocia. Na powyrszej mapie zaznaczono obszary problemowe na tle innych solectw

lll Osobv dluootMale bezrobolne

Za osobe dlugotMae bezrobotnq uznale sle osobe. kl6ra w okresre ostatnlch dw6ch iat

pozostawala zarejestrowana jako bezrobotna przez minimum 12 m esiQcy Taka forma bezroboc a iest
szczeg6 nie n ekozystna, pon ewaz dlugo nrewykorzystywane i nterozwjane kwalifikacle czy

umrelelnoscr z czasem zostala zapomn ane. a bezrobotnym brakule bod2ca do zmiany swolel sytuacj
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Liczba osob w

produkcyjnym

Liczba osob
dlugotrwale
bezrobotne

Bezrobocie
dlugottwale

Wska2nik

Samborowice

Cyprzanow
Gr6dczankl

2erdztny

1423

462
74

130

212

418
284
612
458

14

5

1

0
4
4

0
3

3

14

2

098

1,08
135
000
3,08
189
0,00
o,72
106
2,29
o,44

-o 2a

-0,09
0,19
-1,24
2,O1

0,76
-1,24
{,48
4,12
1 ,18
{,78

Zrbdla opracavlante B E/,perl sp z o a na podstau,tje danych Utzedu Gmny',il Pet@wcach

OluSctrw.le t€robooe

Iob'a.e.obb-o"v
_3 n(.r.drcn.t

Prtro*i.. w'.11.

zr'dlo: opracowane B-Exped sp z o a na podstawe danych lJrzQdu cminy w Pietrcwrcach
Wtelkrch
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Tab€la 15. WarioSC dlwohwalego bezrobocia w Foszczeg6lnych j€dnostkach pomocniczych.

Rysunek'12. Obszar problemowy pod wzgledem liczby os6b dlugotMale bezrobotnych.



DlugotMale bezroboce lest obserwowane szczeg6tnie w Gr6dczankach gdzie 3,OB% osob

w wieku produkcyjnym od dawna nie pracule Wy2szym wskaznikiem cechulq sie tak2e Krowarki

2 29% Nallepsza syluacla lest w Lekadowie I Cyprzanowre. gdzre brak jest os6b dtugotrwate

bezrobotnych Waato6ci wskainika znorma izowanego wskazljq na 4 obszary szczegolnie

wyroznialqce sre probemem w zakrese dlugotMalego bezrobocia Solectwa te zoslaly zaznaczane

na powyzszel mapre

lV Gosoodarstwa dornowe pobreraiace swiadczen a z oomocv sDotecznet z tvtLrlu ub6stwa

Ub6shvem jest stan w kl6rym czlonkow gospodarstwa domowego nie sta6 na zakup

podstawowych Srodk6w do zycra W celu przec wdztalania takrm sytuacjom Gm nne Osrodkr Pomocy

Spolecznel przyznaia r wyplacajq Swiadczenia kt6re nraja pomoc w poprawre sytuacji materiatnel

ubog ch gospodarstw

Tab€la 16. Gospodarstwa domowe pobierajqce swiadczenia z tytulu ub6stwa w povczEg6lnych
jednostkach pomocniczych.

Liczba

9ospoda.5tw

Liczba
Swiadczeh z

tytulu ubostwa

Gospodarclwa
donowe pobierajEce
Swiadczenia z tytulu

ub6stwa

Wskainik

Samborawice

Cyprzan6w
Grodczanki

Lekart6w

Zerdziny

563

160

26
114
51

84
44
155

93
23s
146

13

3

2

1

1

2

3

15

2

2,31

2,50
11,54

7,84
1 ,19
2,27
1,29

6,38
1,37

-o,44

-0.38

2,31

0.61

1,21

o,77
-0,45

-o,7 4
,0 17

0,71
-0,72

Zr6dla apracav/ane B Expen sp z a a na padslavlE danych Utzedu cmtny vr' Pietrowtcach
Wielkich

Nalwigkszy odsetek gospodarstw pobteralqcych Swradczenta z tytufu ubostwa w stosunku

do wszystkich gospodarstw wystepuje w Amandow e ma wartosc 11.54% Du2a wartosc wska2n ka

wystQpuje rdwniez w Grodczankach (1.84r/a) a?z w Krowrarkach (6,38%) Najmniejszy probtem

z ubostwem malq meszkancy Kornc - tylko 1 19% gospodarstw pobera Swiadczenia 3 solectwa

wediug wska2nrka znormalzowanego charakteryzujE srQ alarmulqcq warto6ciq i zostaly one

przedslawione na pon zszel mape
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Pr.tJf,tr( WErltr

2r6dlo: opracowanie B Expei sp z o o na padstawie danych lJrzQdu cminy w pietrawicach

V. llosd mieszkai komunalnvch na 100 osdb

Il,4reszkan a komunalne sq wlasnoSciQ gmrnnq, przyznawane sq osobom, kt6re znajdujq s e w
nrekorzyslnel s,,luacji malerialnel i nie sE w slanie oplacio czynszu za mieszkanie z sektora

pri4ir'atnego

labe., l/ Lr.7l)! me5/k:r f,oll]rrna|\rrtr na t0t os.rb

Samborowic

Liczba

2a

Liczba mieszkah
komunalnych na 100

osdb

Liczba Wskainik

2093

679

108

191

312
196

614
414
900
673

1,34

0,44

019

0.32

Cyprzan6w
Gr6dczanki

Lekatl6w

3

0

0

3

0
0
7

0

54

0,00
0.00
1,57
0,00
0,00
114
0,00
6,00
0,59

-0,57
-0,57

o,32
,0,57

-0,57
0,08
-0,57
2,44
-0,24

Zr6dla apracairanE B Expensp zaa na podstavr'ie danych tJrzedu Gmny w ptetrawcach

29

Rysunek 13. Obszar problemoi/y pod ryzgledem poziomu ub66twa.



Rysunek 14. Obszar problemowy pod nzglQdem liczby mieszkai komunalnych

NieizlG.ia homuraln€

-,b*.Fob,.-rri_trntr!Edn)nrl

P,.rrouc!Vnc&e

2rbdlo: opracowante B-Expe/. sp z a o na padslawie danych L|rzqdu Gminy w Pielrowicach
Wielkich

Najwreksza lczba mieszkair komunalnych ptzypada)Ica na 100 mieszkaic6w wystgpuje

w Krowrarkach wynosr 6 W solectwach 2erdzrny Lekartow, Kornce, Cyprzan6w iAmandow brak

lest mreszka6 komunalnych W gminie sq 4 jednostki pomocnrcze cechulEce siq niekorzystnq sytuacjE

w kweslfl mreszkan komuna nych

VI Gosoodarstwa domowe pobreraiace 6wiadczenra z oomocv sDolecznel z tvlulu

niepelnosDrawnosci.

Niepelnosprawnosd jest rozumiana lako ograniczenie lub nremo2nosd uczestn czenia w pelnym

zycu spolecznym. w tynr do wykonywan a pracy zawodowel spowodowane stanem fzycznyrn,

psychicznym lub umyslowym
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Gospodarslwa domowe
pobierajqce

awiadczenia z tytul!
niepelnosprawnoici

Samborowice

Cyprzan6w
Gr6dczanki

Zerdziny

gospodarctw

563

160

26
114
51

84

155

93
235
146

Liczba 4wiadczei
z tytulu

niepelnosprawnoici

2

1

2

2

2
1

5

4
7

1

12 2,13

't,25

3,8s
1.75

3,92
2,38
2,27
3,23
4,30
2,S8

0,68

Wskainik

1 18

1,07

0 74

1,13
-0,20
-0 30
0,53
'1.46

o.32
1,61

-o 42

Tabela 1 8. Gospoda6twa domowe pobierajace Swiadczenia z Mutu nbpelnospEwnoSq w
poszczeg6lnych jednoslkach pomocnk zych.

aptacawante B Expeft sp z o.o na padslawte danych Urzedu Gmny w Petrawicach
Wielkich

W gminre nalwiekszy odsetek gospodarstw pob erajqcych Swradczenra z tytulu

niepelnosprawnoscr znalduje sre w |edarach (4,300/" wszystkrch gospodarstw), a nalmnrelszy-

Pawlowie (0.680/0) Wskaznik znormahzowany wskazule 2e lest 5 solectw charakteryzulqcych slQ

wysokE lczbE Swadczei z tytulu niepelnosprawnosci na tle innych jednoslek Prob]emowe obszary

zosta! 2aprezeriowale -a oo rzsle_ Tap e

Rysunek 1 5. Obszar problemowy pod wzgledem liczby os6b z niepelnosprau/nosciami

I.6-.rddltry

ltldlk.wl.|U.
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2r6dlo apracawane B-Exped sp z a a. na podslawie danych lJtzpdu cminy w Pietrowcach
Wielkich

Vll Gosoodarstwa domowe ooberaiace Swiadczen a z pomocv sDolecznei z tvtulu dluootrwalei

chorobv

Za dlugotrwale choroby uznale s e schorzenta przewlekle nieulecza ne lub wrodzone. trlvalace

miesiEcamr lub atami wymagalEce stalego leczenla. Osoby przewlekle chore zazwyczal ne mogE

podjqd pracy ponoszq duze koszty eczenia a co za tym dzre - sa szczeq6ne naTazone na

wykluczone z zycia spolecznego i ub6shvo

Tab€la 19. Gospodarstwa domowe pobi€rajace Swiadczenia z tytulu dlugotMalej choroby w
poszczegolnych jednostkach pomocniczych.

opracowanie B-Experl sp z o o na padstawte danych UrzQdu Gminy w Pietrowicach
Wtelkich

Wedl!g danych z GOPS nalwiekszy odsetek gospodarstw przyjmujqcych Swiadczenla z

powodu dlugottualych chor6b dotyczy solectwa Amand6w (.7 69a/.) zla syluacja wystqpuje takze

w Grodczankach (3.92%) i Makowre (3 23%) Nalmn elszy odsetek obseMule sie w Samborowicach

(0.63%) oraz Pawlowie (068%) Analza wskaznika znormalizowanego pozwala stlverdzc

ze 3 solectwa cechule szczeg6lnre n ekorzystna syiuacja w odnresieniu do problemu dlugotMalych

ctr0'6b (O toslalO zaoreze-torvare.a po117<7e, rape

Liczba

Sambarowice

Cyprzan6w
Gr6dczanki

Zerdziny

160

26
114
51

a4
44
155

93
235
146

563

1

2

2

2

2

1

5
2

1

0,63
7,69
1,75

3,92
2,34
2,27
3,23
2,15
1,70

0,68

-1,02
2,62
-o,44
0,68
-o,12
-o,17

o,32
-o,24

-0,47
,0,9s

13 2,31 -0,16

Wskainik
Liczba Swiadczeh

z tytulu
dlugottwalej

Gospodarstwa domowe
po b i e Bj Ec e 5w i aalc zen i a

z tytulu dlugotwalej
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Rysunek 'l 6. Obszar problemowy pod wzgledem os6b dtugotrwale chorych.

IoDu.

2r6dto: opracov/anie B-Expeft sp z o o na padslawie danych lJrzQdu Gminy w Pietrowicach
Wielkich

Vlll lloSC dzialaiacvch NGO na 100os6b

Organzacje pozatzEdawe (ang non governmenta organrsalron, NGO) to wszystkre podrnloty

prowadzEce dzialalnoSC pozytku publicznego nienastawione na ostAganie zysku niebedEce organami

ub lednostkarni adminrslracl publcznej lch dz alalnoSC skupra siq na r62nych aspektach zycia

spolecznego m.rn na ochrone zdrowa. rozwoj! lokalnym czy uslugach soclalnych. dlatego bardzo

wazne lest praw dlowe funkcionowanie takich organizacli

33
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Samborowice

Cyptzan6w
Grdczanki

Korhice
Lekad6w

Mak6w
2erdziny

6

0

1

2
1

2
1

2
5

679
108
477
191

312
196

614
418
900
673

0,00
084
052
0,64
0,51

0,33
o,24
a,22
0,74

-0,56
'l,76

-1,54
{,30
-0,76
-0,25
0,48
0,82
0,89
-1,17

Liczba NGO

0,29 0,632093

Liczba Liczba NGO na 100

osob
Wskainik

Tab€la 20. Liczba dzialaiqcych NGO w poszczeg6tnych jednostkach pomocniczych

apracawanie B-Expei sp z a.o na podslawie danych UrzQdu Gminy w netrawicach
W)elkich

W gmnle dzrala prawie 30 organrzacli pozarzqdowych lednak w solectwre Amand6w nie

fun kcjon uje 2ad na orga n izacja zas najwrqksza [cz ba N G O przypadajEcych n a 1 0 0 m reszkahcdw ]est
w Cyprzanowie (0 84 %) Wska2nik znormalzowany wskazuje 5 jednoslek pomocniczych w gmrnie

kt6re cechulE sre n eko?ystnq sytuacla w lym zakresie

Rysunek 17. Obszar problemowy pod wzgledem liczby NGO

I.re.F!r'.,r'

2r6<tto: opracowanie B-Expeft sp. z o.o. na podslawie danych UtzQdu Gminy w pietro\ticach
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X Wvniki Sorawdzianu Szostoklaslstv

Do roku 2016 na zakoiczenie edukacli podslawowel uczniowie prsali sprawdzian

sz6stoklasrsty. kl6ry pozwalal ocenrc wredze !miejetnoscr zdobyte w trakcie 6 lat naukr. a co

za tym dzie poziom edukacjioferowany w szkolach

Tabela 2'1. Wyniki sprawdzianu Sz6stoklasistyw poszczog6lnych jednostlkach pomocniczych

Jednostka
Wyniki

Sprawdzianu
Sz6slokrasisfy

Cyprzan6w
Gr6dczanki

Zerdziny

51,80

72,O0

67,74
51,80
51.80
51,80
72,O0

58,20
58,20
67,10
58,20

1,00

-1,44
-0,92
1,00
1,00
1,00

-1,44

o,23
o,23
-0,92

o,23

2r6dlo aprccawane B-Expert sp z o.o. na poclslawie danych Uzedu Gminy w Pielrowcach

Rysunek 18. Obszar problemowy pod wzgledem wyni6w Sprawdzianu Sz6stoklasisty

I*.-e,a,o-t

zrddlo opracawanb B-Expeft sp z o o na podstawie danych l|rzedu cminy w Prclrowicach
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Tabela 22. Wska2nik ptzestqpczosciw poszczeg6lnych jednostkach pomocniczych

Jednostka
pomocnicza

Pielrowice Wielkie

Samborowice
Amand6w

Cyprzan6w
Gr6dczanki

Kornrce

Lekad6w
Mak6w

2erdziny
kowiarki

Pawl6w

Liczba
mieszkahcow

2093

679
108

477
191

312
196

614
418
s00
673

Liczba
pr2estepstw

22

11

0
3

1

12
1

3

0
3

5

Pnestepstwa
na 100 os6b

1,05

1,62

0,00
0.63
0,52
3.85
0,51

0.49
0,00
0.33
0.74

Wskainik

0,15

0,68
-0,82
-a,24
-0,33

2,73
-0,35
-0,37
,0,82

-0,51

-0,13

2rddlo opracowanie B-Expert sp z o o. na padslawie danych Komendy Pawalowet Paliclt w
Raclborzu

Rysunek 19. Obszar problemowy pod wzglQdem poziomu peestepczosci

Id-.Edh"q

zrddla apracowanie B-Expen sp z o o na podslawie danych Kamendy Powialawej Pohcji w
Raciborzu

36

Nallepszynr Sredn m wynrkrem spTawdzranu moglo pochwal c srq solectwo Samborow ce oraz

Lekart6w 72 %. nalslabiej wypadly dz eci zamieszkujqce P etrowice Wielk e Cyptzan6w. Gr6dczanki

oraz KoTnrce Sredn wynrk to 51.8 % Wskaznk znorma rzowany wskazuje az 7 lednostek
pomocnrczych ktorych poziom edukacli nie jest zadowa alEcy Solectwa problemowe zostaly

zaznaczone na powyzszej mapie

X. Lrczba przesleostw na 100 os6b

Lrczba przestepstw lest wska2nrkiem opisulEcy pozrom bezpieczeistwa na danym obszarze



Na podslawie danych z Komendy Powiatow€j Policji w Racibor4, przeanalizowano lirzbe

pzestepstw odnotcwanych w roku 20'16 w povczeg6lnych jednostkach pomocniczych. NajwiQksza

lbzba popelnionych pr2estepstw na 100 os6b odnotowana zosta+a w Komicach (3,85), najmniejsza

w 2erdzinach, gdzie nie odnotowano 2adnego pzestQpstwa. Wedlug waiosd wska2nika

znormalizowanego istyriejq 3 solec{wa cechujqce sie wysokq ilo6ciq popelnianych pzestepstw.

31

2.3.2.2 Podsumowanae.

Przeprowadzona diagnoza sfery spolecznel wykazala z sposr6d wszystkich jednostek

pomocniczych poddanych analizie, w szesciu mamy do czynien a z koncentraclE negatywnych

zjawsk Nalwyzszq wartolj6 wska2nka syntetycznego osrAgajE Gr6dczankl, dla klorych wynosi on

7,06 Z posr6d wartosa 10 prezentowanych wska2nrkow 7 ma wartosci dodatnie czyli nrekorzystne

Szczego ny problem slanowi dlugotrwale bezrobocre mieszkancow Analogrczna sytuacja dotyczy

wartos6 wskainrka synletycznego d a soleclwa Krowiarki, ktory wynosi 5,30 r r6wniez obseMujemy 7

wska2nrk6w znormalzowanych o warloscL wrekszej od zera z ktorych najwyzszy dotyczy rosc

mreszkan komunalnych na 100 os6b Kolelna problematyczna lednostka pomocnicza - Amand6w -
uzyskala niezadowalaiacy wynrk w 6 aspektach sfery spolecznel. a wskainrk syntetyczny wyn osl

3,95 Nalwiekszy problem stanowi liczba gospodarstw domowych pobrerajqcych Swradczenra z tytulu

dlugotrwalel choroby Czwartym obszarem lest solectwo Korn ce dla kt6rego 5 wskaznrk6w wskazalo

na trudnE sytuacje w sferze spolecznel zaS wska2nik synletyczny wyni6sl 3.45 Szczeg6ln e istotna

w lej jednostce jest lczba przestepstw Naslgpnym solectwem ze zidenl!4ikowanq koncentraclq

negatywnych zlawrsk w sferze spolecznel sQ Pietrowce Welkie dla kt6rych wska2nik syntetyczny ma

wartosc 0,81 i wskazule na 5 aspekl6w zycra spolecznego, ktore nre sE zadowalalqce Nalbardzrel

problemalycznym lest poziom edukacl wynikajqcy z danych dotyczqcych Sprawdzianu Sz6stoklasisty

Ostatnra lednoslka pomocnrcza charakteryzulAca se koncentraclq negatywnych zlawisk w sfeze

spolecznej sq zerdziny Wskazn k syntetyczny wyni6sl 0.55 Sposr6d wszystkich wska2nik6w

znormalizowanych 4 osrEgnely wartoscr dodatn e. Nalwyzszy wska2n k znorma|zowany wskazule

na szczeg6lny problem w liczbie gospodarstw domowych przyjmujqcych swiadczenra z tytulu

nrepelnosprawnoScr



95
tn
a-E

40i

;oo
-6 g--

5 ;5
6- dd

-6 E6

E EE999

9q9

o -i-;
P v q q q4u 6.= & H i
e P 5: b b3;3!a':o+-n-4oEi 3X33e:=EY qto,o,iE=
9; 9:9 99 R !
X 6 I99!+ r;

iE.**;;*FE+: e E 3 E it s,!

i8s3!33!a:
-==v

-==a>>>>-x

I
ttl
c0

.a

g

e

9.

9

E

I

E

I
.E

;

E
B
ai

-!t
F

.F3

i;

x

;

t

=

.Y

'a

t
a

!

;
I
E

'E

=

..9

6o

,9i

E

i ;9;
o-

E

E

IE

IE

iE

H

t
E

E

E

t
E

t
E

E

'.:

.!

I
a

e
,lql
!l
N

!

o

;

E

9;o

ir=

.t.

slr
I I 

",i--t-
*-l
--1
6.t

-.1-t
ol

.!

= -:

c.t

,.,- l;:l'i
-t'1ti.
9lo

]-

t-li
I
E

c!

.!

.!



Rysunok 20. Obszar koncentracji negatyrynych zjawisk w sfurze spolecznej

Ioo... F !d.od/
_ 3r.r l(. ,.d non.k

2r6db: o\acowanie B-Expert sp. z o.o.

2-4 Sfera przestrzenno-funkcjonalna.

2.4.1 Og6lna charakterystyka sfory przostzenno.funkcjonalnei.

2.4.1.1 Kuftwa.

W ramach Grn nnei Brbloteki Publczne] dzala 5 ptacowek Na koniec roku 20j6 Gmrnna

8rb roleka Publczna m ala 960 czylelnlk6w Rozmieszczenle ptac6wek jesl wystarcza]qce. aby kazdy

z mieszkanc6w mial wygodny doslep do uslug b blotecznych Dz ala nosa bibtiotek na terenie gmny

skupa se przede wszystkim na wypozyczaniu ksiEzek iczasoprsm na zewnEtrz rna mrejs.u

udzielaniu odpowiedz na zap:lania czytelncze, prowadzeniu lekcj bibltotecznych dla szk6l

i grmnazl6w oraz za)eciach z grupam przedszkolnymi Ponadlo organizowane sq cykliczne akcle

kulluralne i edukacylne np Pasowan e na czytelntka. montaze slowno-muzyczne konkursy

plastyczne akcja.Cala Polska czyta dzeclom. Noc Andersena ..tlrodz ny Pluszowego l\lsa czy

r6Znego rodzaju konkursy CzeSa wydarzen jest pzygotow,.wana we wspolpracy z brbtolekq

pow atowa w Raciborzu

39
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Plac6wkr bibloteczne dzralalAce na terenre Gminy Pietrowice Wielkie lo

1) Gminna Bibliotek Publiczna w Pietrowicach Wielkich - Bib loteka zostala zalozona w 1948

roku a Jel hsiegozbror lczy'6l80 wou'rr.ow

Biblioleka oferuje:

. ksiqzki dla dzieci i doroslych,

. literaturepopularno-naukowq,

. ksiEzkiw tezyku niernieckrm.

. mo2liwo6a skorzyslan a z kompulera

. dostep do lnternetu

. mo2hwo56 wykonania ksero skanu dokument6w, fax

. zalQcia plastyczne dla dzrec, mlodziezy idoroslych,

. kursy komputerowe

2) Filia Biblioteczna w Krowiarkach- zalozona w '1949 r posiada 11471 woluminow.

Eiblioteka oferule:

. ksiEzkidadzieciidoroslych

. literature popu arno-naukowq

. mozliwosc skor2ystanra z komputera.

. dostep do lnternetu

. mozliwosc wykonanLa wydrlku ksero. skanLr dokument6w.

. zaieca awretlcowe dla dzieci mlodzie2y.

3) Filia Biblioteczna w Makowie- zalozen e w 1980 r . posiada 9379 wolumin6w

Biblioteka oferule

. ksiq2ki dla dzieci i doroslych,

. literaturQpopularno-naukowq.

. ksiq2k wlezyku nremieckim,

. mozliwosc skorzystanra z komputera

. dosleP do lnternelu

. mo2liwosd wykonania ksero, skanu dokument6w,

. zaiQcia Swiet[cowe dla dziec, mlodziezy

4) Filia Biblioteczna w Pawlow e - zalozona w 1968 r , pos ada 9379 wolumrnow

Biblioleka oferuje:

. ks qzk dla dziecr i doroslych.

. iteraturQpopularno-naukowE

. mo2hwoaa skorzyslan a 2 kompulera,

. dostep do lnternetu

. mozlwosc wykonan a wydruku ksero, skanu dokumentow,

. zal9cia Swel icowe d a dzrec, mlodzrezy.

5) Frlia Biblioteczna w Samborowcach - zalozona w 1963 r.. posrada 8936 wolumin6w.

Biblioleka oferuje:

. ksiqzkidla dzieci i doroslych,

4A



. literaturQpopularno'naukowE.

. mozliwoSd skorzyslania z komputera.

. dostep do lnternetu

. mozlrwosc wykonania wydruku. ksero, skanu dokumentow,

. zalecia awlel icowe dla dzteci. mladziezy

Brorqc pod uwage lczbe mreszkahcow zapisanych do Gmnnei Bibloteki Pubhcznel w ulecru

podzialu na solectwa, najwiqksza lczba czytelnikow mieszka w Pietrowicach Wielkrch Stosunkowo

du2E |czbQ czylelnik6w posredajq takie solectwa lak: l\lakow. Pawlow Kornice Czytelnrcy z solectw w

kt6rych nle ma fiIr brbhoteczne] korzystalE z brbliotekiw sasiednich solectwach czyliw Krowarkach w

przypadku Anandowa. w Pawlowe przypadhu czylelnrk6w z Zerdzrn oraz w Prelrowrcach Wielkich w

przypadku Grodczanek, Cyprzanowa, Kornic i Lekarlowa.

Ii,l,r.,,:l Lir,rl ,r ',.1.rr.r,r.i.r,r ,! /.,t)s.,f!i ,:r G,f rr {.[]t,rrlif. l'1,,/, i lrli.'.r.

Lp. Sorectwo

Procent

Liczba Liczba czYlelnikow Liclba
w stosuniumteszl<ancow cznelniNow woluminow' clo liczby

mieszkahcow
108 I 8.33

Cyprzan6w 417 36 7,55
Gr6dczankr 191 19 S.95

Kornice 3-12 24 7.69
Krowark 900 115 12.1A 11471
Lekarlow 196 2A 14.29
i,4akow 614 145 23.62 9379
Pawlow 673 126 1a 72 S37S

P elrowice Wreik e 2093 333 15.91 16780
Samborowice 67S A7 12 A1 8936

Zetdzny 4T8 38 Ios
2r6db Apracatranie B Experl sp z o a. na porLlawp danych Urzedu Gmny w Pptrawicach

Brb roteka gmrnna lest glownq rnstytuclq kultury dztala)Eca na terenie gmrny Ciekawym

wydarzen em kulturalnym, kl6re odbywa sre cykhcznre w Gm n e Pietrowice W elkie iesl Wrelkanocna

Procesla Konna Hslora rozpocz9cra lradycli zwiEzanej z proceslq nie sE znane sE trudne do

okreslenra poniewaz nle istniejq 2r6dla kt6re podawalyby informacje na ten temat Tradycla ta lest
glgboko zakorzenrona w obchodzenru Swiqt Wielkanocnych.

W Gminie Pietrowice Wielkie funkctonuje I swleUic wiejskich w miejscowosclach Arnand6w

Cyprzanow, Gr6dczanki Kornice, Krowiark, Lekart6w, Makdw, Pawldw zerdzrny Swietlice wielskie

pelniE funkcle centr6w kultury loka nel organizujE czas wolny i integrulq spolecznoSC SluzE nle tylko

dz eciom. a e takze doroslyrn Prowadzenie Swetlic wielskich wpsuje se wzadanra gmrny 2wrqzane

z zaspokajaniem. zbiorowych polrzeb wsp6lnoty zgodnie z lJstawa z dnia I marca 1gg0 r

o samozqdzre gmrnnym (Dz U Nr16 poz 95)

lstotnym aspektem sfery przeslrzenno-funkclona nym jest dostepnosc rnfrastruklury

dedykowanel dz ecrom PoSredn e wplywa to takZe na funkcjonalnosc miejsca zamreszkanra w ocenre

1

2

3

5

6

I
9

10

11
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rodzic6w. W Gminie Pietrowice Wielkie znajduje sie 17 plac6w zabaw. tch liczba jest zr62nicowana

w poszczegolnych so{ectwach, co przedstawia poni2sza tabela.

Tabela 25. Lk ba phcdw zabaw w poszczeg6lnych solectwach

apracowanie B-Expei sp z o.a na podstawie danych Urzedu Gminy w Pietrowicoch
Wielkich.

Gmina Pretrowce Wiekie ne posada dworca autobusowego. ale na lerente gmrny

rozmeszczone sE 22 przystank autobusowe Region ten ma dobrze rozwln ely uklad komunrkacji

zbrorowej z dobrze dostQpnym dojsc am do pzystank6w kt6re pokrywalE sre z obszaram

zabudowanymr gm ny Rozrn eszczenie pe ystank6w oparte jest o dziaialnosa przewozdw

autobusowych PKS Racrb6rz PKS Gtlbczyce

Na omawianym obszarze aktualnie znajdule siQ 18 kmr oznakowanych Screzek rowerowych

W pzyszloscr zaklada sre rch modernEacle I rozbudowg W szczeg6lno6ci po to aby rozwrnqc bazq

rekreacylnE

2.4.1.2 Komunikacja

Na terenie Grniny Pietrowlce W e kie prowadzi dziala noird wylqcznie leden N epub iczny Zaklad

Opieki Zdrowolnel ,Zdrowie sp z o o W ramach tel jednostki sluzby zdrowia prowadzone jest

leczenie w plac6wce gl6wnel w Pietrowcach Wielkich przy ul Janowskel 15. a tak2e w fih

w Krowiarkach W osrodku w Pietrowcach Swadczone sQ nastQpujqce uslugi:

. Podslawowel op eki zdrowotnej,

. Specta slycznelopiek zdrowotnet.

. Stomalo og i.

Cyprzanaw

Samborowice
2erdziny

1

3
1

1

2

1

1

1

2
1

18

27
32
53

77
33
104

114

89

Solectwo

356

Liczba osob w

paedprodukcyinym
PnypadajEca na 1

Liczba mieszkaicow w

paedprodukcyjnym

Liczba

18

81

32
53
153

104
114

115
71

r 
"Studaum 

uwarunkowad i kieru nk6w zagospodarowania przestrzennego gminy pietrowice Wielkie"

42
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. Pre egnrarskreJ opieki dlugotermtnowel

. Rehab ltacjl

W zespoe lekarzy osrodka lest T specla rsta od chor6b wewnettznych. 2 ped alr6w

3 specia stowwlym: grnekologi2 ekarzy neuroog6w OSrodek oferule takze uslugrstomalolog czne

W przychodni funkclonlle rown e2 gabinet rehab itacylny. ate wszystkre uslug z nm zwrEzane sa
plalne z uwag na brak umowy z NFZ W Niepubtcznym Zakladzte Oprekr Zdrowotnej ,Zdrowe" sp z

o.o zalrudnionych jestS pelegntarek. awtym 2 w zakresie opiekr w srodowsku j polozna W
gminie funkclonuie 1 apteka.

W region e funkclonujq lakze dwie prywatne praktykt ekarskie:

. lndtuidua na Specjaiistyczna Praklyka ekarska Grzegorz Broda; ul. polna S Cyprzanow.

. lndywidua na praklyka lekarska w zakrese pediatrii Gabinet Lekarskr Kubrczek Urszutai

ul Konopnrckiej30 47 480 Prelrowice Wre kre

2 4 2 Drirqnoz. ztaw sk kryzyso!!ych ,! sfcrz{r l)rzestrzcIr)o f!nkclonatnej
lstotnym aspektem wplywalqcym na lakoSC zycta mreszkanc6w, lest dostepnosc alrakcytnej

przestrzen pub cznej, uwzgledniajqcel zr62n cowane polrzeby oka nej spolecznosc Na terene

Gmrny Pretrowce Wlelkie brakule miejsc do spedzana wotnego czasu i rekreacji a lakze dobrze

wyposazonych bezptecznych placow zabaw dta najmtodszych m eszkanc6w. Jednym ze wskaznikow

obrazulqcych zagospodarowanie przestrzenl pub|cznej na potrzeby lokalnel spotecznosc lesl ticzba

placow zabaw w przelczeniu na osoby w wiekLr przedprodukcyjnyrn Analiza dostQpnoscr plac6w

zabaw dla os6b w wieku przedprodukcylnym (ticzba osob w wieku przedprodukcylnyrn przypadalqca

na 1 plac zabaw w poszczegolnych solectwach) wskazul4, iZ nalmniej kotzystnie ksztaltuje se
sy,tuacja na teren e solectwr Piekowice We kie. Mak6w I Pawl6w (Tabela 2S).

Waznym problemem w gmne Pietrowice Weike lest lak2e dostepnose wo umin6w

w brb iotekach W ramach Gminnel Blb rotekr Publcznej dziala 5 plac6wek g16wny punkt

w Pretrowcach Welkich p ac6wk frllane: w Krowrarkach Makowie pawlowie Samborowicach

Brblrotek le sq nredostateczn e wyposazone z uwag na nskq doslQpnosc wolumlnow przyrownywanq

do rlosc czyleln k6w Skromne zasoby b b roteczne brak cyfrowych pozycl prowadzE do spadku

cz,,lelnrctwa. a to jest waznym punktem spolecznego rozwoju cztowleka. Najmniel wotumrn6w

ptzypadaj4cych na czyteln ka danej biblotek lest w solectw e Pletrowce Wieke Naezy podjqd

dzralanra malqce na ceu poszerzenie zasobdw gi6wnel ptac6wki o nowe pozycje ksiE2kowe.

mutimedialne czy o popularne obecnre gry ptanszowe Uzupelnienie wyposazenia btbliotekr

w polEczeniu z dz alanatfi spolecznymi. wydarzenram kuturatnym bytyby dobrym poczqtkrem

do wyprowadzenia obszaru zdegradowanego z s!4uacli kryzysowel ponadto pozylwvn e wplyneloby

to na aktywizacjQ i integracjQ spolecznA
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Rysunek 21. Obszar o nasileniu negal),wnych zjawisk w srorze przeslrzenno-funkcjonalnej

' SLr. prt.nr! rc

I.bse'"tL-..,,y

- 

g5r.l.dld.r

tLra,la 9LltL

2r6dlo: Opftcowanie B-Expetl sp. z o.o. na podstawio danych Utzgdu Gminy w pletowicach

Na podslawre przeprowadzonych ana z 4aw sk kryzysowych w sferze przeslrzenno

funkcjona nej stwierdzono. i2 w jednostkach pomocnrczych petrowrce Wrelkie. Mak6w pawlow

dostepnosc do plac6w zabaw jesl zbyt mala I wymaga dzialah naprawczych W kwestii stanu

wyposazenia b blotek w stosunku do liczby czytelnikow najmnielsza dostepnosa dolyczy biblioteki

w Pietrowcach Wtelktch W zwiEzku z powyzszym pod wzgiQdem przestrzenno-funkclonalnyn

problemowe sE soiectwa Pietrowce We k e Makow Pawl6w

2.5 Sfera gospodarcza.

2.5.1 Ogolna charaklerystyka sfcry qospodarczel.

Gmrna Pretrowice Welke nalezy do gmin typowo rolniczych Do najwazniejszych obiekt6w

zw qzanych z produkcjq ro n czq nalezq

. Rolnicza Spdldzteln a Produkcylna Mak6w,

. Rolnicza Sp6ldzrelnra Produkcylna Pawi6w.

. Rolnrcza Sp6ldzielnia Produkcyjna Amandow,

. Rolnicza Sp6ldzielnia Produkcyjna P elrowice Wielk e,

. RolniczaSpdldzelniaProdukcyjnaCyprzan6w.

. Danko Sp z o o Hodowla roslin w Krowrarkach z siedzibq w Modzurowie



W branzy ro nrczel ptacqe 2oya czynnych zawodowo mieszkanc6w gminy. a pozostatr znajduja

zalrudnienre w seklorze przemyslowo uslugowym (80%) Struklura gospodarstw rolnych w gminie tesl
rozproszona Srednra we kosc gospodarstwa wynosi 3 6 ha

W 20T6 roku w Gmtnte Petrowrce Wielke w rejeslrze regon zareiestrowanych byla 422
podmrotow (w stosunku do roku poprzedn ego zanotowano wzrosl). w lym seklor prywatny to 400

Podmiotow

Podmioty gospodarcze wg sektorow wlasnoacjowych 2014 2015
Podmbly gospodarki narcdowejog6lem 406 4T9

Sektar pubhczny ag5tem jg 19
Spllot publLzny - panstwoAe t samaoAdavft Fdnoslkt 16 t6prawa Duo2etowego

Sektor publiczny - sp1tkihandlowe 1 1

Sektot prywatny og1tem 387 399
Sektat prywatny - osoby fizyczne prowadzace dziala.lnosc 2g 2gOgospooarczq

Sektor prywatny - sp5lkihandlowe 47 47
Seklot prryVatny sp'lfu handlowe z udzialem kapitalu t1 12Tagrantcznego

Sektot ptwatny - sp4ldzietnie 11 1j
Seklor prwatny - fundacje 1 1

Seklot prywalny slowaftyszenia targanizacle spoleczne 19 21

Ttaolo opa.o'nanr. B.E\pert sp zo.a. na podstawe clanych GUS

W Gmne Pretrowrce Wlelkre przewazajEcE czQ6c przedsgbrorstw stanowra male ftrmy.

Dom nljq firmy z branzy przemysiowej. budowlanel r handlowei (w 2016- 87 przedsebrorstw

zalmujqcych sre handlem. budownlctwo - 72 podmioty. p?etw6rstwo przemyslowe ,69) tstotnq rolQ w

tym regionre zalmulq przedsebrorstwa ukierunkowane na dziata nosc handtowq i uslugowE pod

wzgledem lo6c zatrudn anych pracownrk6w nalwieksze znaczenie w gmrn e maia przedsreb orstwa:

. EKO OKNA, u Spacerowa 4,47-480 Kornice

. OMAN Sp z o o. u Gamowska 3,47-480 Pawl6w

. "JednoSC Spoldzieln a Pracy Krawreckiel. u zym erskiego 9. 47-480 pretrowce W etkle

Do mniejszych zeklad6w na terenie Gminy Pietrowce Wielkie nalezq mredzy rnnym

. PrzedsiQbiorstwo Produkcyjno,Ljstugowe c&P Gogohn, ul Wyzwolenia 13 47-480 pielrowice

. Solidum Protr Ztemkiewicz. ul zeromskiego 2'1,47-480 pietrowce Wielkie

. Agri-Tech sp. z o.o., ul Daszyhskiego 6 47-480 Pielrowice Wielkie

. Dyrszlag Wiktor Uslugr Transportowo,Handlowe

2016
422
19

16

1

400

292
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11

1

23
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Tabela 27. Podmioty gospodarcze wg sekcji pKD

Podmioty gospodarcze wg sekcji pKD

A96len
Sekcja A -rolnictwa le'nrctwo, towoctwo j rybactwa

Sekcj a C - p rze tw 6 tstwa p ae my slowe
Sekt,dD Vyi^arzdne t zdaparrywat e^enetEe

eleklrycznE gaz pare wadnq gorEcq wode t powrctrze do
u ktad 6w kt m at y zacyj n yc h

Sekcja E-Dastawa wocly. gospadarcwanie Sciekami i
odpadami araz dziatalnot' zwjAzana z rekuttywacjE

Sekcja F - Buda\r/nictwo
Sekcla G- handelhulaw idetaliczny naprawa pojazd6w

samochadowych wtqczajEc matocykle
Sekcja H- transporl i gospodarka magazynowa

Sekcja l- dznlalnos, zwiEzana z zakwalerovtanem i
u sl u g a m t g a stra n a m rc z n y m i

Sekcla J lnfarmacja ikamunikacja
Sekcja K - Dzialalno'C ftnansowa i ubezpieczeniawa

L- DzialalnaSC zwEzana z obshea rynku nientchomosci
M- DzialalnosC profesjonalna, naukowa i techniczna
N - DzialalnoSC w zakreste ustug adminBlrowanie i

d z i ai al noSC w sp i e raj Ec a
O adminjslraqa publiczna t abrana narodowa,

obow i az kawe u be zp ie c z e n E spol ecz n e

O- Apieka zdrowotna i pomoc spoleczna
R - DzialalnaSt z\ tEzana z kullura rozryt\tkE t rekreac)Q

S iT - Pozostata dzialalnos6 uslugowa. gospodarcttr'a
domowe zatrudnajEce praca$1nik6w. gaspodarctwa damawe

2011

406
23

74

2015

419
27

73

2016

422

26

69

1

1

67

91

14

10

8
6

20

10

11

18

I
10

1

67

87

14

12

6

10

3

24

12

12

20

10

TO

2

72

87

12

11

6

I

27

12

12

2l
10

10

303029
pradukuiEce wyroby t Swiadczqce ustugi na wlasne patrzeby

2r6cl1o apracawane B-Expert sp zoa na podstawie (lanych GuS

W Gmne Pietrowice Wetkre nie wystQpujq skategoryzowane obiekty noctegowe Jedynymr

obreklami lurystycznym w tym regionie sq male obtekty noctegowe w pietrowicach Wielkich

. Villa 106 - u Powstanc6w SAskrch 106 pawt6w

. Pokole gosc nne. ul GOrska 2D P etrowice Wielk e.

2 5 2 tliagnozn zjawisk kryzysowych w slerzc gospodarczcl

Z uwagi na rolniczy charakler cminy pietrowice Wielkie itoSC przedsiQbrorstw na 100 os6b nie
jest wystarczaiqcym wyznaczn krem obrazujQcym poziom przedsigb o rczoscr w gminie Majqc

na wzgledzre speclrke regronu (rotnrczy charakter. 83% pow erzchnr gmtny to uzytki rolne) zasadnym

lest pzeanalpowanle tak2e struktury gospodarstw rolnych StEd dla ntnrejszego porownania

zestawrono w podziale na solectwa zarowno iosc przedsigbiorstw na 100 os6b Jak i SredniE wetkosa
gospodarstw ro nych Rozdrobnren e wsr6d gospodarki ronel na danym lerene sprzyja nsklel
efekglr'r'noSci
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Jednostka

Samborawice

Cyprzan6w
Grodczanki

Zerdziny

dla gminy

Tab€la 28 Przedsiebiorczosd w Gminie Pietrowice Wielkie w podziale na miejscowosci

Liczbe oac
mieszkahcdw ptzedsiebiorstw

2093 127

24
2

16
5

19

8
20
18

26
46

osaEltkht
_ttnaFa6tr

,htu6 *ldtL

oSC

na 1O0 os6b

wielko6a
gospodarstw

4,64

3,52
2,28
4,61

2,42
3,64
2,68

2,54
3,47
5,57

679
108

477
191

312
'136

614
418
900

673

6,07

3.53
1,85
3.35
2,62
6,09
4,08
3,26
4,31

2,89
6,84
467 358

opracowanre B-Expert sp z o o na podslawie dane Uzedu Gminy w Pietrowcach

Brorqc pod uwagq powyzsze czynnrki naezy stwrerdzi6 2e najwigksze probtemy w sfeEe
gospodarczel wystepula w solectwach Amand6w Gr6dczanki. gdze oba wska2niki ksztattulq se
na niskim poziomie

Rysun€k 22. Obszar charaktgrfzujecy sie nasileniem negatywnych 4auisk w slgrze
gospodarczej.
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2r6dlo Opracowane B Expei sp z o a na podstawie danych IJrzQdu Gminy w Pietrowicach

2.6 Stera techniczna

2 6I Oqolna charaktcrystyka sfcry tcchrr czneJ

:i:l I :., ::r .-l'.....r ,..i,r.r r..,.. ... .,..'.'e.,

Baza mieszkaniowa na terenie Gmtny Pretrowice Wrelkie przedstawia ste nastgpulqco: w roku

2016 iczba mieszkai wynosila 1982 ich laczna powierzchnia uzytkowa r6wna byla 204983 m,.

Sredni metra2 miezony nalednE osobe wzr6sl z 29 3 fii2w2014t- do 2g,5 m'? w 2016 r przecetna

powrerzchnra uzytkowa lednego meszkanra w Gminie Petrowice WietkE wynosiia 102 7 m, w rok

2014 i 103.4 m'?w rokLr 2016. W tabe[ pon zej pzedstaw]ono szczeg6towe dane nt zasob6w

mieszkaniowych w Gminie Pielrowice Wielkie.

Tab€la 29 Zasoby mieszkaniowe w Gminie Piet owic€ Wielkie

Zasaby mieszkaniowe w Gminie Petrowice Wielkie
Zasoby mieszkaniowe

Mieszkania
tzby

Pawierzchnta uZytkowa
mieszkah

Jednoslka rn ary

szt

n2

2014
1969

10146

202151

2015
1978

10211

204115

20'16

1982

10233

204983

Budynkt meszkalne w gminie
szl 1717

lnslalacje wyposa zone w instalaqe lech nicz no-sanlarne
sz.
szt.
szl.
sa.
sa.

1919
1838
1779
1666

39

1930
1849
'1790

1678
39

1934
1853
1795
't 684
39

Mieszkana wyposazone w instalacje w o/" og6lu
wodociqg
laztenka

Cen!rclne ogrzewanie

%
%
ok

97,54/d

90,44/o

97.6%
90,5%
a4,a%

97,60/a

90,60/o

8s%
Za soby m E sz ka n iowe wsk a i n i k i

m2

tr2

szl.

szl

szt

szl.

102,7

29,3

285,1

5,15

3,51

0,68

103,4

29,5

285,6

5.T6

35

0,68

uzylkowa 1 mieszkania

P rze ci Q I n a pow i eft ch n i a
u?ytkowa mieszkana na 1

osobe
mieszkania na 1A0A

mieszkaicbw
Przecelna liczba izb w

meszkaniu
Przecplna liczba as6b na 1

mbszkanie
Przecielna hczba osdb na 1 izbQ

48
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wadacQg
ustep spluktwany

lazienka
Cenlralne ogftewanie

Gaz sieciowy



2rbdb Apracawante B-Experl sp z o a na podstawje danych GIJS

Dostep do biezacel wody posrada 97.6% og6tu mieszkan w Gminie pietrowice Wiekie,

w lazienke wyposazonych jest 90 6% mreszkai, e centra ne ogeewanie posiada 85 o/" mieszka6c6w

Pod wzg edem zaopaleen a obszaru w wode spelnrone sa wszystkie wymaganra pzesyl wody

odbywe se poprzez sec tozdzeczE t wodocqgl w fi,4akow e Amandowte Sarnborowicach

z rstniejEcych ujQC. Ponadto w ramach syslemu wystepuje lranzyt wody do gmin sqsednch
i powiEzanra srecowe z przyleglym gmrnam Wadze dektarulE systematycznq modernrzaclQ

rstnrejEcej slec wodocqgowel a takze rozw6j slec na terenach slntelEcelzabudowy oraz na terenach

urbani2owanych jako uklad plerScreniowy

Budynki pubiiczne w cm nie Ptelrowice Wielkie sE w wiqkszoscr w zadowatajEcym stanre, nie

mniej iednak odnowy wymaga budynek Urzedu Gminy. ponadto wlasnosc gm ny stanow q te2 ob ekty

budynki, kt6re nre sq obecnre wykorzystywane ze wzgledu ma zly slan techntczny tstopnrowo coraz
bardz el niszczejq Na obiekty wymagajqce remontu zwrocitr r6wnrez uwagQ sami mieszkancy gm ny w

lrakcie przeprowadzonego badania ank elowego prawle polowa anketowanych wskazala dworzec

PKP w Petrowcach Wielkrch lako ten ktory wymaga lak nalszybcrel renowacl Jestto wazny obrekl

pod wzglQdem uzytkowym dla mieszkanc6w obszaru rewiia izacji I calel gmrny (islnieje reatna

polrzeba lego wykorzystania na potrzeby lokalnej spolecznoso gdy2 stanowr potencja ne Zrodlo

zaspokolena potrzeb w zakresre uzupeln enta doslgpnel nfrastruktury publicznej) oraz kluczowy

element poprawy esteiykr na terente gm ny. kl6ra jest lednq z determrnant warunkujEcych odpow edni
pozom jakoscizycla I zadowolenia mieszkaic6w

Wadze gm ny budynek dawnego dworca ko elowego chcalyby przeksztatciC na Centrum Uslug

S polecz no6c owyc h (CllS) W odnowionym budynku realzowane bylyby uslugr aktywzacli spoteczno-

zawodowel, w lym uslugi edukacylne opiekuncze i doradcze skerowane w szczeg6lnosci do

mieszkaicow obszaru rewita izacji. warunkujqce prawidlowe funkclonowanie spolecznosc gmtnneJ

CUS staloby srQ miejscem spotkan zdobywan a wedzy oraz koebkE rozwolu aktywnosci spcrecznei

zaspokalalEc tym samym potrzeby tokainel spolecznosc czQsto dotknretel dysfunkcjam i patotogiam

spolecznymi Polrzeba realizacji takiego przedsrQwziecia wynika z zdiagnozowanych pokzeb

mreszkanc6w. ma takze na celu poprawg sytuacji kryzysowel na obszarze zdegradowanyrn Obecne
na terenie gmrny brak lest wysoktel lakosc nfraskuktury publcznel przeznaczonel na realEowante

uslug aktywizacl zawodowej i inlegracll spotecznej W Centrum Spoleczno-Ku[uralnym w
Pietrowicach odbywajq se gl6wn e weksze wydarzenia widowisko-wystawiennicze (np Eko,
Wystawa) Wbudynku tym brakule bowem powrezchnt do zapewn an a warunkow do real zacl uslug

socjalnych edukacyjnych. op ekunczych dla mieszkaic6w Ma lo szczeg6lne znaczenie dta osob

zagrozonych wykluczentem spolecznym mieszkalqcych na obszarze rewitaltzacji ktore majE

utrudnony doslep do samorozwolu. aktywizacj ntegracj spolecznej d atego tez niezbedna lest
rea rzacja przedsrewzlec poprawiajqcych stan lechn czny budynkow uzytecznosci publcznej ich

adaptacja do nowych funkcj spolecznych.
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Adres Obiekt
Gt6dczanki, Dw6r z XVlli/Xlx wieku, klasycystyczny, murowany z

ulica Wiejska 27 cegly

- parac tnauToleLm

Kap ica pod wezwaniem Swqtego Urbana z 1820 roku,
murowana

Lekart6w,

At1575 95
29 X 1gSs
4J238/09

20 Ir 2009
N17491181719

I
31 X 1998

A./Op-619/59

C/Op 394/75

C/Op 395/75

Pietrowice Welkie

Koscidl parafialny pod wezwan em awietego Jana
Chrzciciela

Osada stan. A) datowana na mlodszE epokQ kamienra
Osada kultura luzycka (stan E) datowana na mlodszq

epoke kamienia i epokQ brqzu
Osada w elokulturowa (stan C) datowana na mlodszq

epokQ kamien a okres latenski okres wplyw6w rzymskich
Kosci6l parafialny pod wezwaniem SwQtych Wrta

l\rodesta Krescencli. Wpis obejmule budynek koscioia
oraz najb izsze otoczenie

Kosci6l odpustowy filialny pod wezwaniem Swietego
Krzyza drewniany

Osada neolityczna kLrllury puchar6w ejowatych Znajduje
sie 1a l^z.resren u orzy Jhcy Ra-too,sktej. na posesji
zajqtel przez dawny Dom Ku tury ijego najblizszym

sqsiedztwie
Osada wielokulturowa (stan B) neolt okres atefiskr

Osada \star D/. mlodsza epoka (arten,a
Osada wielolu lLrow. (slan. E) dalowana n-..n. na

ClOp-416175

Pietrawice Wielkie,
ulica 1 Maja 29

Pielrowice Wielkie
ulica Skawrank6w

N7At02
30 xlt 2002

N1750193t9A
31 X 1398

cl1751t24t9g
31 Xlt 1998

Samborowice
Samborowice
Samborcwice

50

CNO1-381174
ClOp-38An4
Clop-389174

Pod wzglQdem turystycznym na uwage w Gm ne Ptetrowice Weke zasiugula lczne zabytki

dokumentllqce przeszlo6c tego regtonu Do najbardziej nteresujEcych zabytkow nalezy miQdzy

rnnym drewniany pqtniczy koSciolek Sw. Krzy2a w Petrowicach Wielkich Swiqtyn a wybudowana

zostala w 1667 roku. NastQpnym zabytkrem o duzym znaczeniu w Gm ne Pielrowice Wiekie lest
palac zamkowy w Krowiarkach kt6ry zostal wzniesiony w 1826 roku przez Ernesta Joachima

Strachwilza. uprzednio w tym miejscu znaldowal siQ drewniany zamek z XVll Do kotelnych

interesulqcych budow i sakralnych w tym regionie natezq kosctoly parafialne w Krowiarkach Makowie.

Pawlowie Cyprzanowte Samborowicach Pietrowcach Wietkich Pzy gl6wnych drogach mozna

rown ez zaobseMowac ciekawe kapliczk modlttewne. a lak2e keyze Sr6dpo ne W Samborowtcach

fi\azna zobaczye dworek, przy klorym dawniej miescil se mlyn wodny. Pod wzgledem

architektonicznyrn wyr6zn a sre tzw zabudowa frankohska w soiectur' e Cyprzan6w Jednym z

c€kawszych obiekt6w jest rozlegly park przy zespole palacowym w Krowiarkach b9dEcy parkem

krajobrazowym z licznym okaza.rLt starodrzewla araz dzevt egzolyczt\ych m in Zywotn k o brzym

CiekawostkQ przyrodn czq stanowi takze alejka prowadzqca do asu w Kornicach.

W Gminie Pietrowce Wiekie wiele obiektow zab),tkowych jesl wpisane do rejestru zabltk6w

Loka izacle przykladowych obrekt6w prezentuie pon zsza tabela.

Tabela 30 Zabytki na podslawie rejestru zabytk6ww Gminie Pietrowice Wielkie.



mlodszE epokq kamien a
Osada wielokulturowa -kultura luzycka okres rzymski

(stan G) okres kamrenra epoka brqzu
Osada wielokulturowa cmentarzysko ciatopaine kLrttury

luzyckrel (Stan A iF)epoka kamrena epoka brqzu,
kultura luzycka okres alensk okres wplywow rzymskich

Zespol dworski dwor z p eMszel poiowyXtXweku,
przebudou/any w ostalnrch latach XIX w eku, bezsly owy z
elementam neobaroku zespdl zabudowah folwarcznych

(of cyna slodola mur z bramq) rel kty zalozen a
parkowego

ClOp-4O3175

ClOp-A14175

Sambarcwice
Dluga

N1495192
3 rx 19S2

Sambarowice

Aktualizacja Ptqramu Ochrcny dla powialu Gciborskego na tata 2012
2015 z perspeklryvq na lata 2016 2019

EiorEc pod uwagQ liczbe zabytkdw w poszczeg6inych solectwach nalezy stwerdzrc.

2e nalweksza ich liczba wystepuje w solectwre Pretrowice Wtelkie (41) Szczeg6iowe dane prezentule

Pon Zsza tabela

r'rr' r' I rh, . rr,!rr.r 
"

Opracowante B-Expen sp z o o na podstaMe danych lJrzectu Gmny w pietrowicach

Duza liczha zab,,tk6w zlokalizowanych na terenie gminy (w szczeg6tnosci w pietrowicach

Wielkich Samborowicach. Krowarkach I Pawlowie) generule wysokie koszty zwtEzane z ich

Lrtrzymaniem, a takze renowaclq Ograntczone fundusze nre pozwaalQ wladzom gn]lny na

odreslaurowanie wszyslktch obtekt6w zabylkowych Zdegradowane obiekly. budynki zab,4k tworzE

nrekorzystny wizerunek obszaru gminy Ponadto zly stan techntczny budynk6w zagraza

bezp eczehstwu mreszkancow z ich nalb tzszego oloczenia, obntza JakoSC Zycta spolecznosci okalnej,

a m elsca zan edbane opuszczone r zdewastowane pogarszala estetyke otoczenta

Suma

Pietrowce Wielkie

Samborowice

Amandaw

Cyprzan6w

Gr6dczanki

Lekarl6w

Mak6w

Zerdziny

K@warki

Pawl6w

41

33
'10

26

I
7

14

23

19

39

32

253

So/echra
Liczba
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2.6.'l.3 lrfrastruktura drogowa

lstotnym aspektem dotyczqcym lako6cr zycia mieszkanc6w grnrny lest dostQpnosa stecr

drogowej. Przez cmrng Ptetrowice W€lkie przebiegajq nastQpujEce oqgi komuntkacyjne

. Drog woiewodzkie

. DW 416 Raciborz - Kietrz - Gtubczyce,

. DW 417 Rac borz - Szonow.

. DW 916 Rac b6rz - Samborowice - przejscre graniczne pietraszyn-sudice

- Drogipowalowe:

. Droqa powatowa nr 14 601 [,4akow - Pawl6w

. Droga powiatowa nr 14 629 Makow - Krowiarki

. Droga powialowa nr 14 630 Makow - Korn ce

. Droga powialowa 53505 Prelrowce Wielk e - Lekartow

. Droga powiatowa 53524 od DP 35035 - gr woj (Tlustomosty)

. Droga powiatowa nr 14 631 Grodczanki- pietrowice Wielkie,

Przez teren Grnrny Pietrowice Weke pzeblegala dwe lne kolelowe o charaklerze

regionalnym przeznaczone do ruchu towarowego:

. inla Racib6rz Glubczyce - Pretrowice Gtubczyckie - Granrca panstwa

. linia Pietrowce Wie kie Kietrz

Stan siec drogowej jej dostosowanie do potrzeb m eszkahc6w w pewren sposob odzwierctedta

liczba zdatzeh drogowych W ponEszel taber zebrano dane dla poszczeg6tnych lednostek
pomocniczych.

, ): ._l a j ,.:. j : r ..... ... i, ., rl

Liczba zdaneh
drogowych

Pietrawice WElkie

Amanddw
Cyprzanaw
Gr6dczanki

Lekai6w
Mak6w

2edziny

20

3

0
10

0
1

3

7

6
3

11

2r6dla Opracowanie B-Expen sp z o.o na padstawe danych lJrzQdu Gminy w pietrowicach

W roku 2016 nalwtQcej kotizl drogowych zanotowano w ptetrowicach W|etkich przyczyna tego
ziawrska lest wreksze nalezenre ruchu n z na terenre pozostaiych solectw oraz bardziel
skomplkowany uklad rnfrastruktury drogowej oraz zly stan nawierzchni

' ,,Studium Uwarunkowai Kierunkdw ZaSospodarowania przestrzenn€go Gminy pretrowrce Wielk e,
2014t '
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Gmrna Pietrowtce Wtelke nte posiada siect kanaltzacli santtarnej polqczonel z oczyszczalne

Sc ekdw Problem odprowadzan a ScLek6w zostal tozw Ezany papeez zamontowanie pzydomowych

oczyszczaln Sc ek6w a niekt6re z n ch zostaly podlEczone do kanalizacii deszczowel W ptanach iest
rozbudowa secr kanalizacj deszczowel (zberalEcej podczyszczone w osadnikach i separatorach

wody opadowe i rozlopowe) rownomiern e ze wzroslem powierzchnl utwardzonych drog chodnik6w,

placow i poseslr. Poszczeg6lne roscr przydomowych oczyszcza z uwzgledntenem rozrozntenra

na solectwa prezentuje pon zsza labe a

Tabela 33 Liczba oczyszczalni pzydomowych w poszczeg6lnych solectwach.

So/echr'/o llo'c oczyszczalni
Amand6w

Cyprzan6w
Grodczanki

Komice
Ktowta*t
Lekart6w

Mak6w
Pawl6w

Pielrowice Wielkie
Sambarawice

Zerdziny

20
104

30
66
141
41

127
131

471

152
86

1369

2r6dlo Opracawanie B Expei sp z o o na podslawie danych Urz?du Gmtny w Pielrowicach

Gmina Paetrowice Wielkie pod wzgledem stopnia skanalizowania jako obszar wiejski stoi

na slosunkowo dobrym poziomie. Wladze gminy zrezygnowaly z budowy koMownej kanalizacji

sanitamej podhczonejdo oczyszczalni Sciek6v, na zecz pr2ydomowych oczyszczalni. Ze lyzgledu na

pag6rkowate tereny, a tak2e du2e odleglosci pomiqdzy solectwami w obrebie gminy koszty

wybudowania kanalizacji podlqczonei do sieci bytyby ogromne. Jednak jak wskazuje ponizsze

zestawienie rozwiqzanie z pzydomowymi oczyszczalniami spelnilo swojq role i obecnie zdecydowana

wiqkszosd gospodarstw domowych posiada takie uzqdzenie. Biorac pod uwagq budynki zamieszkale

stopiei skanalizowania gminy wynosi 85 %. Dane doiyczqce stopnia skanalizowania infEstruktury

mieszkalnej biorqc pod uwagQ wszystkie budynki przedstawia ponirsza tabela.
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Lrczba Liczba Procent budynkow
solectuto Docllaczonvch doDuclynxow oczyszczatnt 

oczyszczalni
Pietro',\/ice Welkrc 542 471 86.90

Sambarawice 176 152 86 36
Anandaw 21 20 95.24

Cyprzan6w 157 10.1 66 2.1

Gradczanki 51 30 58 82
Kc)tntce 84 66 1A 51

Lekart6w 46 41 89 13
Mak6w 161 127 78 88

Zerdzny 100 86 86 00
Ktowiarkt 2A1 141 70 15
Pawl6w 160 131 81 88
Razen 1699 1369 80 58

2rbclla opracowante B Expen sp z a o na padslawte danych Urzedu Gmny w Pielrowicach
Wtelktch.

2 6 2 Diagnoza zlawisk kryzysowych w sicrze tcchnrczncl

lnlrastruktLrra drogowa jesl stotnym aspektem lakoscrZycra dla mreszkancow Gminy Pietrowice

Wlelkie Uklad drogowy w omaw anym region e nre zaspokaja potrzeb wynikajqcych

z rosnqcego natezenia ruchu drogowego Parametry wiQkszosc ulc nie sq dostosowane

do narastajqcego ruchu kolowego. co dodatkowo przyspiesza degradacje rch stanu technicznego

Z uwagr na to, 2e na terenie gminy lunkcjonule leden wiQkszy zaklad produkcylny duza )iczba

mieszkaic6w dojezd2a do pracy do sqsredn ch gmin Ponadlo nre we wszystklch solectwach

funkclonulE szkoiy koneczny jest wec dow6z uczni6w do placowek oswratowych zlokalzowanych

w innych miejscowosciach na terenie gminy StEd istotnym problemem jest zar6wno bezpieczeistwo

54
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Mreszkahcy Gmrny Pretrowrce Wielkre zaopatrywan sq w energrQ elektrycznq poprzez

TAURON Dyslrybucia S.A., Oddzral w Giwicach przy ui Portowet T 4a (f rma lest r6wn ez wlascrcielem

i eksploalatorem siec e eklroenergetycznej) Zaslenie odb orc6w gminy odbywa srQ na Srednrm

napQciu 15 kV iinrami napowrekznymi i kablowymi:

. stacja 110/15 kV Sludzienna. ktorych wla6crcielem jest TAURON Dyslrybucia S A,

. stacja 110/15 kV Kietrz rstacla 110/15 kV Poska Cerekrew kt6re zasrlaiE miejscowo6C

Krowrark, zloka rzowane sq poza lerenam Gmrny Pretrowrce Wrelkie r nLe nalezq do mrenra

TAURON Dystrybucja S A

Opr6cz wyzel wymienionych dostawcow energi eektrycznej. przez teren gnriny przechodzi

tak2e napowietrzna linia elektroenergetyczna lednotorowa 1'10 kV reacji Studzrenna- Polska

Cerekew Na omawianym terenre wykorzystuje sre r6wnreZ odnaw alne 2r6dla energI W przypadkLr

Gmrny Pietrowice Wielke iest to aklua nre 40 kolektorow slonecznych Rozwrjanre wykorzyslanra

odnawialnych 2r6del energi lest szczeg6ln e wazne dla teren6w wrejskrch pod wzglQdem

ekonomicznym energelycznym ekologicznym



na drogach jak r6wnre2 rch stan techniczny Syluacia la rna odzwercted enie \/\/ wynikach ankrel

zebranych warod mieszkanc6w Najwrecej ankretowych podalo tzw soleclwach Makdw. Sarnborowce

Pietrowice Wielkie wystepule nrewystarczalEcy dostep do infrastruktury drogowej W zwqzku z lym

wskazane bylyby dzialania majqce na celu poprawe stan! technicznego d169 przechodzqcych przez

wymien one solectwa

W zakresie dostepnoSc do podstawowych rnstalacl technrcznych Grnina P ekow ce Wielkie jesl

dostatecznie zaopatzora w tego typu przylEcza Sec wodociqgowa na tym terenie lest
samowystarcza na a przesyl odbywa se z popEez sec tozdzelczE wodocrqgi w l\rakowe.

Amandowre r Samborowicach z istn elqcych ujec Pod wzglqdem podlqczen a do siecr energetycznel -
gmina jesl obslugiwana przez dyslrybulora TAURON Dystrybucja S A Kwestia odprowadzania

Sciek6w zostala w gminie rozw qzana za pomocq przydomowych oczyszcza ni Sciekdw Obecnie 81 %

wszystk ch budynkow nrieszkalnych posiada urzqdzen e do odprowadzanra Screk6w

lstolnym problern w sferze technrcznel Jesl zly stan zabytkow a takze budynkow pubLcznych i

innych obiekt6w zokalizowanych na obszarze gminy (np budynek dawnej poczty w Pretrowicach

Wielkich wlasno66 prywatna) Jako obiekty w naigorszym slanre iwymagajqce odnowy. respondenci

ankely dotyczacel rew talLzacl wskazywa r przede wszyslkim budynek PKP w Pietrowicach Wrelkrch

(43,27 %) zaa z danych Urzedu Gmny wynrka ze nalwiqksza hczba zabytkow wymagalqcych

remontu bAdz renowacj znajduje se w soiectwach w kt6rych zokalzowanych lest 1e2 najwiecel

obiekt6w zabytkowych. lJ Pietrowice Wrelkre Samborowice Krowarkr Paw]6w (z szacunkowych

danych posradanych przez gmrne wyn ka 2e ponad 50% zabylkow z oka rzowanych w czlerech ww.

solectwach wymaga remontu lednakze brak szczeg6lowych danych dotyczqcych zabytkow

wymagajEcych remontu w podziale na poszczegolne solectwa gdyz czese zabytkdw znaidlje sie w

rQkach prywatnych) Ponadlo. na teren e lych solech,v gdzie liczba zabytk6w lest nalwieksza

nrezbedne lest ponoszenre wysokrch kosrow zwiqzanych z ich utrzymaniem w dobrym stanie

nrestety gmrna nie posiada wyslarczalqcych funduszy na len cel, koelnym problemem sq lu
ograniczone mozlrwosc przebudowy ze wzgledu na przeprsy zwiEzare z ochronq zabytk6w

Przeklada sie to na pogorszenie stanu technicznego zabytk6w itym samym obnizenie estelyki

otoczenra, co negatywnie wplywa na m eszkancow lych solectw. zwlaszcza na obszaaze rewtalEacll

w Pietrowrcach Wielkich gdy2 obnza jakosc ich zyca Generaine nale2y stwierdzic 2e nalwiekszy

probem pod wzgledem stanu technrcznego ob ekl6w w gminie wystepuje w solectwie Pietrowice

Wlelkre gdzie znaldule sie najweksza lczba zabytk6w wymagajqcych remontu, a takze dworzec PKP

W ponizszym zestawrenru wskazano solectwa charakteryzujqce s e niezadowalajqcym stanem

w zakresie poszczeg6 nych wskaZnik6w op sujqcych sfere technrcznq
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Tabela 34. Wynikidiagnozy sf€ry t€chnicznej

Opracowanie B-Expeft sp. z o.o.

Rysunek 24. Obszar o du2ym nasileniu negatywnych zjawisk w sfeze tochnicznej

ottrr p.obl.noq

Pftt@t wul].

2r6dlo Opracovlanrc B Expei sp z o a na podstawe danych lJrzQdu Gminy w Pietrowicach
Wielkich

Jednostka
pomocnicza

Liczba
zabytk6w

Liczba
zderzei

drogowych

Procent budynk6w
podlqczonych do

oczyszczalni
Pietrowice Wie k e

Samborowce

Cyprzan6w

Gr6dczanki
Korn ce

Lekarlow

2edztny
Krow arkr
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2.7 Srera 6rodowiskowa

2 7 1 Ogo fa charakterystyka sfery srodow skowel

Obszar gminy w caloscr nalezy do podregronu Rybn cko Jastrzebskrego. kt6ry to lqczy w sobre

pow aty: rac borski rybn ckL wodzrslawski oraz m asta na prawach powratu JastzQb e Zdrol. Rybnrk.

Zory Poludnrowa czgsC obszaru gminy graniczy z Czechami BiorQc pod uwage podzial Polski

na jednoslki fizyczno-geografrczne wedlug J Kondrackiego omawrany obszar polozony jest w obreble

makroregronu Nizrny Slqskiej na terenie mezoregronu Plaskowyzu Glubczyckiego

Gmina P etrowice Wrelke pod wzglqdem lakosc geb posiada dogodne warunkr do rozwolu

rolnclwa Na lerenie gmny wystepulq bardzo urodzajne gleby pszenno-buraczane ktore zostaly

utworzone z lessow i utwor6w lessopodobnych w postaci gleb czarnoziernych, cemnoszarych

brunalnych Tak dogodne warunkr glebowe plasujE Gmine Pietrowice Wielkre w skai kralu

na naiwyzszel pozycli pod wzglqdem warunkow ag roekolog cz n ych Gleby klasy l-lll stanowrq okolo

90 % ogonei powerzchn grunl6w ornych Z uwag na korzystne uwarunkowanra gmna nalezy

do teren6w o wysok m slopniu ntensyfikacli zr6wnowazonego rozwolu i z uwagi na to w omawanym

regionie podzelono obszary pod wzgledem przydalnoSci do zagospodarowania

2 | '' 2 /. |,',' t.,n t\

W Gnr nie Prelrowice Wekie wystepujq wody podziemne utworzone z dwdch pi9ter

wodonoSnych:

. Czwartor2qdowy uzytkowy poziom w6d podz emnych Ql Relonu G6rnej Odry

. Tzecrorzqdowy U2ytkowy Poz om W6d Podziennych Trl Kuznra Raciborska

Pierwszy z wymienonych zbiornik6w jest hydrogeo ogicznie odkryty o porowym systemie

hydraulicznym znaldulqcym siQ w polnocnej. zachodnlel I poludntowej czQsc gminy Drugi

ze zbiornrk6w w obszarze gm ny jest zakryty I obejmuje nremal caly lel obszar (poza maiymi

obszaram w polldn owel i poludn owo wschodn ei czQsci gm ny)

Omawiany obszar znaldule se w dorzeczu Odry w obrebe zlewn rzeki Psiny (powrerzchn a

zlewni wynosi 559,9 km'? dlugosc 49 3km) Rzeka Psina przeplywajEc przez obszar gminy w kierunku

poludnrowo wschodnrrn ku Odrze - lEczy siq ze swoim 916wnym doplywem - Trojq w pob|zu

Samborowrc W obrebie Gmny P ekowrce Wielkie rzeka posrada technrcznE zabudowe brzeg6w

koryta W omawanym regronie wody powierzchn owe slanowtq rzeka Pslna z prawobrzeznym

doplywem i inne mnrelsze potoki. kt6re nie majq wlasnych nazw a poza wymienionymi nie wystepulq

inne wody plynqce na lym obszarze Ponadlo omawiany region nie posrada r6wnie2 duzych

5l

W odniesieniu do slanu dr6g, inwestycii infrastrukturalnych oraz poprawy stanu bezpieczehstwa

na drogach wymagajq pzede wszystkim solectwa Pietrowice Wielkie, Cyprzan6w i Pawl6w.

W odniesieniu do stopnia wykorzystania oczyszczalni pzydomowych w najgorszej sytuacji sq

jednostki pomocnicze Gr6dczanki i Cypzan6w. Dla tzech sotectw zdiagnozowano wystepowanie

kumulacji negatywnych zjawisk w sferze technicznej, sE to Pietrowice Wielkie, Cype an6w i Pawl6w.



zbiornrk6w wodnych sk asyfrkowanych lako wody stojEce WyJEtkem Jest kika niewielkrch zbrorn k6w

o charakterze staw6w hodowlanych.

'. t 1., i't..,r1, .r, r',

Grnina Pietrowrce Wielke nalezy do obszar6w typowo rolniczych. lJksztaltowanie teren!

regionu charakteryzule srQ dosc plaskq powrerzchniE z newelkrmr pag6rkami Poludnrowy horyzont

uLdzule sz( zy4y besk,dz(re po srro_ e czesl e.

Omawiany obszar iest slabo zaesiony a zwarte tereny lesne znajdula siQ gl6wnie na

p6lnocnym obszarze na poludnie od wsi Krowiark oraz w oko icach ws Pawl6w W pozostalel czesc

obszaru wystepulq pola uprawne oraz tereny zabudowy Polnocna czqac regronlr uksztaltowana lest

lagodnym wznresreniami poprzecinanymr dolinami r2ek Slok doin rzecznych w tej czQi,ci gminy

charekteryzule sie stromymr zboczami W poludniowel czesci obszaru znajdule sie teren g]6wnie

ntzirny. Ptzy naturalnych warunkach wody rzek Tro rozlewaly srQ w szerokiel dolinre tym samym

twozqc tereny podmokle Akl!alnre roz ew rzek Troi lrlynowkiJest kontro]owany poprzez zabudowe

technicznE a tereny podmokle zostaly zmeliorowane a woda odprowadzana jest rowami

nel oracylnym do kor},t Troi r Mlyn6wki

Na lerenie Gminy Pretrowrce Wrelkie ne wystQpulE obszary chronone. Za wyjqtkem

pojedynczego okazu zywotnika w Krowiarkach przy ulcy Zamkowel na lerenie Gmny Pietrowice

Wlelkie nie wystepujq inne pomnk przyrody Na uwagQ zaslugujq nrektore obszary upraw rolnych

w Pelrowicach Wielkich i Kornicach, na kt6rych to mozna zaobseMowac rzadkie gatunki roshn

zagrozonych wygrnreciem tl mysLurek drobny oraz milek letn l

.i1. Z, .'.,r..r.

W Gm nie Pelrowrce We kre gl6wnymi problemamr w zakresie Srodowiska jest

zanieczyszczenie powretrza atmosferycznego spowodowane du2A emisjE zan eczyszczen w tym COr,

pylu P[/10, benzo(o)piranu Powodem nrskie] emrslr lest skupisko budynk6w mieszkalnych,

uzttecznoscr publrcznel. kl6re sq opaane palrwem stalym a w szczeg6lnosc w9gem kamrennym lub

jego produktamr ubocznymi co powoduje ich niezadowalaiqcq termoizo acje Czynn kam

zagra2alEcymr 6rodowrsku sE t! przede wszystkrm

. emisle zorganrzowane wywodzace sie z 2r6del punktowych, iniowych r powierzchniowych,

. zwarta zabudowe m elscowosci powodulaca nrskq emisie

. emisjaniezorganizowana

. sie6 dr6g.

. emisja transgraniczna pochodzEca z poza obszaru gminy tj G6rno6lqskl Okreg Przemyslowy

(GOP) oraz tereny przemyslowe rejonu Opawy w Czechach.

3 
Plan Gospodarkiniskoemisyjnej dla gminy Pietrowice Wi€|kie,2016 rok

58



Rysunek 25 2r6dta energii z podzialem na typ nosnika energiiw Gminie Pietrowi:e Wietkie

Calkowita emisia CO, (Mgirok)
r 2009 2014
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2ftcllo Plan Gospodarki Niskoemisyinet dta Gmny Pietrawice Wielkie, 2A16 rak

Charakteryslycznym probemem zwrEzanym ze 2r6dlem emrsj poza przemyslowel na terenie

gminy lest nrska ern sla Sc ale pow Ezana z eksploataclE w okreste ztmowym ntskosprawnych pa en sk

weglowych z kotlowni wbudowanych w domach meszkalnych tuzytecznoscr p!bhcznel Nalwiekszy

udzial w calkowtel emislr CO, ma wegte kt6rego spaanre w syslenrach ogrzewania jesl powodem

zanieczyszczen na terenre gmtny4.

Gmrna Petrowice Weke nae2y do powratu racrborsktego a ten zostal zalczony do strefy

raciborsko-wodzisla\ skiej wolew6dzlwa Slaskrego (kod strefy P1 24 09 2 03) Obszar ten zoslal

za iczony do klasy C pod wzgledem peekroczenia pozrom6w dopuszczalnych da benzo(o)ptrenu i

pylu PM10 Obecnosc w powretzu zareczyszczer przede wszystktm zwrqzane lest z emrsiq ze

spaana w systemach grzewczych palw stalych taktch lak wegre drewno tbiomasa oraz z ruchu

drogowego w szczeg6lnosc z pojazd6w z srlnikami wysokopreznymi bez frltr6w czastek stalych

WarlosciSrednrorocznych wartoscizanreczyszczen dla Gmrny Pietrowtce Wielkte prezentuje ponizsza

tabela

a 
Plan Gospodarkj Niskoemisyjnej dla Sminy Pietrowice Wielkie,2016 rok
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Srednioroczne waftosci zanieczyszczeh w 2014 roku [pg/m3]

Obrrab ewtdencylt)y Gmny Substancja
Pietrowice Wielkie SO2 PMlO

40

PM2,5

Dopuszczalne stQ2enie
Sredniaroczne

20

Amancl6w

Cyprzan6w
Grodczanki

Kornice
Krowarkt
Lekad6w

Mak6w
Pawt6w

Pietowtce Wielkie
Sambora\r/ice

2erdztny

9
10

8
10
t0
I
10

8
12

I
I

12
13

13
13
13

13

14

13

36
37
36
38

38
36

37
36
40

36

38

26

26
26

26
27

26
26

27
26
30
26
27

2fidla dane Walew'dzkiego I nspekloratu

Jak wynika z powy2szych danych w najgorszej sytuacji pod wzgledem jakosci powietrza

sq Pietrowice Wielkie, w kt6rych zaobseMowaC mo2na najwy2sze ste2enia zanieczyszczeh.

2 7 2 D .!nor.r 2law sl lryzysokyclr vr slerze sro(lov,,rslof,cl

Waznym aspektem zagezalAcyn czystosc Srodowska jesl problem n skiej emisl

na omawanym terenre. Glownym powodem wystqpowanra tego problemu lest stosowanE przez

mieszkaac6w tradycylnych 2rodei crepla - meszkancy gmrny zaopatrulE srQ w nre indwrdualnre

Naiczescel domy ogrzewa sre pecarni weglowymi ub precami na drewno. gaz. olel opalowy lub

elekkyczny Solechvo Pretrowrce Wielkie jest najbardziej zaludnionQ przestrzenra w grninre (2093

mieszkanc6w). a w rnnych relonach Iudnosa nie przekracza nawet tysiEca os6b. najmniej zaludntony

solectwem lest Amand6w z 108 mreszkaiLcami GgstoSC zaludnrenLa rstotnte wplywa na Srodowisko

zwlaszcza ra lerenach gmrny wiejskrel kt6ra boryka se z problemem zwrqzanym z szkodLwym

2r6dlami cepla W Gminie Pietrowice Wielkie obszarem kryzysowym w tym zakresre lesl solectwo

Pietrowce Wrelkie. Na ten obszar przypada nalwiQcel gospodarstw domowych a wrec najwecej

Zrodel niskrej emrsj z ogrzewanra weglem

Wadze gminy mala Swradomosc E zanieczyszczet e powetrza jesl rstotnym probemem.

aktualnie prowadzq Program Ogranrczen a Nskiej emsji na lerenie Gminy Pietrowice Wielke

Program SMOG STOP. Dziekr wymrenronym przedsiQwzqciom mreszkahcy mogE otrzymai doplaty

do wymany n eekologicznych pec6w centralnego agtzewan a Ze wzglqd! na dobre warunk

agroekologiczne

icharakter rolniczy. a takze mozliwe kierunk rozwoju w uprawy ekolog czne - stan Srodowiska r

dbalosc o ne lest stotnym problemem do rczwtEzan a. Nadal wymagane lest podelmowanE

przedsewzrec malqcych na ceu e rmrnowanre problemu zan eczyszczen a powiekza na terenre

gminy a w szczegolnotc w relonie Pretrowrc Wrelkich kl6re to s? najbardziej zagrozone kryzysem w

tej kwestii
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Tabela 35. Srednioroczne wartosci zanaeczyszczei w 2014 r. w Gminie Pietrotvice Wielkae.

NO2

40



SteE irodow6kcwe

I ot'D, o,obr.nos

,Lro.la W.ltl

2r6dla Opracowane B Experl sp. z o.o

2.8 Podsumowaniediagnozy

Na podstawie ptzeprcwadzonei dagnozy zidentlikowano obszar zdegradowany w Gminie

Pretrowice Welkle obejmulqcy 3 jednoslk pomocnrcze: Pielrowice Wiekie, Amand6w, Grodczanki.

Wskazane solectwa charakteryzulq sie wystepowan em slanu (kryzysowego spowodowanego

korcentracla negatywnych zlawrsk spolecznych wsp6lwystqpujacych z negatywnym zlawiskam

w co najmniel jednej ze sfer gospodarczej, przeslrzenno,funkcjonalnej, lechnicznej lub

Srodow skowej Na elapre dragnozy zlawrsk kryzysowych w sfeze spolecznej ztdentyfikowano sze56

lednoslek pomocniczych. w klorych doszlo do kumulacl negatywnych ziawsk czyLL Petrowrce

Wielkre Amand6w Gr6dczank. Kornce Zerdzrny i Krowiarkr Zestawienie wynrkow anaizy

wszyslkich sfer przedstawra ponrzsza matryca.

Rysunek 26. Obszar o nasileniu negatywnych zjawisk w steze Srodowiskoirej
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Tabela 36. Jedno6tki pomocniee charakbrfzujqce sh negatywnymi 4awiskami w
poszczeg6lntoh storach

Sfera
pn estrzenno-
funkcjonalna

r6dlo: opracowanie B Expert sp z o.o.

Podstawowe dane z roku 2017 (stan na 3t 082017) dotyczqce liczby tudnoscr oraz
powierzchn e jednostek pomocn czych znajdulEcych sie w stanre kryzysowym przedstawa poni2sza

tabela

Tabela 37. Zostawienie podstav/owych danych dla jednostek pomocnicz!rch z obszaru
zdegradowanego.

Opracowante B Expei sp zao na padslawie danych Unedu Gmny w Petrowicach

Zasreg terytorialny obszaru zdegradowanego prezentule ponrzsza mapa Na obszarze

zdegradowanyrir mieszka 2412os6b. aiego powierzchn a wynos 477.29 ha. co stanowi odpowiednro

36.3 oo.r,eszl.arcow I 7.03". powrer,,ch-r gm,ny

Jednostka
pomocnicza

Sfera
spolec2na

Sfera
gospodarcza

Stera
techniczna

Sfera

Pietrowice

Sarnborowrce

Cyprzanow
G16dczankr

Kornice

Lekartow

Mak6w
2etdziny
Krowiarkr

6651Gmina Pielrawice Wielkrc 67S0,29

Liczba mieszkahcow

losoby]
357,74
81,86
37.69

2111
105

196

Obszar Powienchnialhal

Pietrowice WelkE
Amandaw

Grodczanki
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Rysunek 27. Obszar zdegradowany

obl..r rdcir.dorany

EH:"-.'
_tnnk i.dn6Ll

?Ltrrddwbkh

zrbdlo: Opftcowane B Expe sp za.a.

Ze wzgledu na fakl. i na obszatze zdeyadowanym zamreszkuje wi9cej niz 30% mEszkancdw

calel gmrny konrecznelest pzeprowadzenre jego dellmilacjiw celu wfznaczenia obszaru rewitalizacjl

I

3 Zasieg prze6ttzenny obsze.u rewitalizacji.
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t" Jednaslkipatnocnicze
tu.totn+ orprro^ ce

Wre ke Amdndow Grod(,,dnkr

Pracenl Swadczeh z panacy spolecznq 27.1 ya 3 5 % 7.1 %
Procenl asab w wieku papradukcylnym 31.4 o/. 1.6 % 2.9 o/,

Wyn* Sp?wdzianu Sz,slaklassty 51.8% 6/.1ak 51 8%
Procenl bezrabolnych 29 1 a/. 2.7 % 5.50/"

Pracenl dlugolwale bezrabott)ych 28,0% 2,A% 8,0 %
Zr'db Apracawanie B-Experl sp z a a na padstawte danych LJrzedu Gmtny w pteho\ cach

Wielkich

Solectwem. gdzre wystepule nalwrgksza koncenlracla ludnosc obiekt6w budowlanych.

nfrastruktury pub cznel oraz uslLrg sq Petrowce Wielkte Obszary te posradalq wgc rslolne

znaczenie dla rozwolu lokalneqo Nasienre problem6w w poszczeg6lnych czQscach Petrowc

Wielkich lest zr62n cowane W czesci Prelrowic Wielkich, gdzte znajduje sie nowa zabudowa domkow

Jednorodzinnych, nie zdiagnozowano nasiena podstawowych prob em6w spolecznych w zwrqzku

z czym zdecydowano o wylEczn e tel cze6c Petrowce Wrelkrch z obszaru rewtatzacli. Ponadto

do obszaru rewitalizacj wlqczono leren Grodczanek ktore charakteryzowaly sie nalwyzsza wartosciq

wska2n ka syntetycznego w sferze spolecznej Szczeg6lowE lokatizacje wytyczonego obszaru

rewita[zac]i. pzedstawra ponLzsza mapa
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Obszar rewitalzacji zostal wyznaczony lako czesc obszaru zdegradowanego cechulqca sig

szczeg6lnE koncenlracja negatywnych zjawlsk iislotnym znaczeniem dla rozwoiu lokalnego gmina.

Obszar rewtalizacli nre moze byC wrekszy n12 20% powrerzchnt gmtny oraz zamteszkaly przez wigcej

nz 3a% I czby mteszkancow gminy [4oze byc podzeLony na podobszary. w tym podobszary

n eposiadalEce ze sobq wsponych granc Do wyznaczenla powrezchn obszaru rewrtatzacli brano

pod uwagQ wylqcznie obszary zamieszkale W cetu oplymalnego zaptanowania dzralan

rewita I zacyl n ych oraz osrqgniec a maksymalnych rezultat6w w odniesteniu do ozywtenia spoleczno

gospodarczego obszaru rewfa zacjr pzeanalzowano dane dotyczEce sytuacl problemowych w

poszczeg6lnych solectwach wykazanych Jako obszar zdegradowany Wyn ki zebrano w pon Zszel

tabel.



Rysunek 28. Obszar rewitalizacji

--r-t-

2r&o: O$acowanb &.Expotl sp. z o.o. na pdstawie t*tw.oiE,nstoetndp.qg.

Wyznaczony obszar rewitalizaqi ma powieechnie 2/t0,E2 ha, co starlowi 3,55% powhrzchni

calej gminy i zami$zkuje go hcznie 1965 os6b, czyli 29,5% ludnosci calej gminy. Obszar rswitaliz6cii

jest podzielony na dwa podobszary nieposaadajqce ze sobq wsp6lnych g.anic. W zwiqzku z

pov{y2szym vryzn8fzory obszar rewitalizacji Bpelnia wymogi okreslone w ,\rtrytycznych w zakresie

r6wit€lizecji w programach opsracyjn)lch na lata 201+2020'.

Obsrar rewiteliracji

obs2ar rewitalizacji

_ Sranice obszaru

rcwitalaua.ji

Stala: l.10 00O
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Probemy zdragnozowane na obszarze rew ta tzaclt sE przyczyna zahamowanla roz$rojU

spoleczno-gospodarczego Gl6wne problemy zdlagnozowane na obszarze rewitalizacji w zakresie

sfery spolecznel to:

. wysokl udzlal osob starszych w popu aclr

. nrewystarczajqcy poziom edukaclr

. duza loSC gospodarstw domowych pobrerajqcych Swradczenra z pomocy spolecznel

. niskr poz om aktywnoscr spolecznosc lokalnel

W ponizszej tabel zebrane zostaly dane statystyczne dotyczEce obszaru rewtalizacj w

odniesrenru do caiel gmny Por6wnanie to pozwala na poglebionq diagnozQ obszaru oraz ocene

efekttlvnoSc planowanych dzialan

- :i. 'r ,. ,i-, ,

Gmina
wskaznik "1":- pietrowice

fewttattzacl 
wietkie

Liczba osdb w weku poprodukcyjnym 282 os6b 1027 osob
Wynik Sprawdzianu Sz6stoktassty 5T I 0/" 57,22 %

Gospodarstwa damawe poberajEce Swadczenia 16 gospodarslw 50 gospodarstw
pamocy spalecznel z tytulLt ub'slwa domowych domowe

Gospodarstwa domowe poberajAce Swiadczenta 14 gospodarstw 39 gospodarstw
pamocy spolecznej z lytulu ntepelnaspra\rno'ct domowych domowych

Gaspodarctwa domowe pobierajEce Swiadczenia 28 gospodarstw 85 gospodarslw
pomacy spolecznej domowych domowych

2r6d!a opracowanie B-Expen sp z aa. na poclslawe danych l)tzQdu Gmny w Aeiowicach
Wielktch.

Jak wynrka z pawyzszych danych 27 sa," os6b w weku poprodukcyjnym w catej gnlne

zamreszkule obszar rewta izacji w zw)Ezkt) z czym wskazane sE dzialan a zwezane z aklywizaqq

os6b starszych oraz opracowaniem dedykowanym m !siug spolecznych WaZne Jesl r6wnrez

zapobreganie wykluczeniu spolecznemu os6b starszych poptzez {6Zn coware ratzedza
inlegracyjne. W ponrzszej tabe| przedstawiono strukture demografcznE obszarLt rewta|zaclr

I.I.i 1II :i', r,'rrr ,, ,,,,.n,. i ,i1,.7.1-,,.,, .

Osoby w weku Osoby w wrcku Asoby w wieku
przedpradukcyjnym pradukcyjnym poprodukcyjnym

Obszar rewilalizacti 341 1342 282
Pietrowice Wielkie 308 1209 252

Grddczankt 33 T33 30
zftdto opracawante B Exped sp z o o na padstawte danych urzedu Gmny w Petrawicach

Wrclkich

L
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Na obszaze rewitalizacji osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiq 14,4% populacji. Osoby

starsze, zwlaszcza mieszkajqco samotnie slanowia grupe zagaozonq wykluczeniem spolecznym, eby

temu pzeciwdzialac konieczne jest ukierunkowanie na integracjQ lokalnej spolecznosci.

Na obszaee rewitalizacji znajduje sie 32% procent wszystkich gospodarstw domowych

pobierajqcych Swiadczenia z pomocy spolecznej z t)Irru ub6stwa. Kluczowe jest zat€m prowadzonie

dzialan aktywizujqclrch mieszkahc6w oraz pozwalajectch na pzecMzialanie takim niekorzystnyrn

zjawiskom spolecznym jak ub6stwo czy bezrobocie. Charakterystyke pobieranych $wiadczei

socjalnych ze wzgledu na pow6d ich przfznenia przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 41. Swiadczenia pobierane przez mieszkaic6w obszaru rewitalizacji

So/ectwo llo'b
radzin

Ptelrowtce 22

Gra)dczanki 6

llos. os6b

51

s

Zftdla apracowanie B-Experl sp z a a. na podslawte danych Urzedu Gminy w Pietrowcach
Wielkich

Najczestsza przyczynq pobieranie Swiadczed pzez rodziny z obszaru rewitalizacjijest ub6stwo,

drugim powodem jest niepelnosprawnosc oraz dlugotrwala choroba. Oznacza to koniecznosc

podejmo*ania dziatai ukierunko\ .anych na dostosowanie pzestEeni i ir ragtrukiury publkznsj do

potzeb os6b z niepelnosprawnosciami, a tak2e prowadzenie dzialaf majqcych na celu walke z

ub6stwem i bezrobociem, kt6re stanowi jedna z gl6wnych pzyczyn ubo2enia spoleczeistwa, np.

popzez rozw6j przedsigbiorczosci/samozatrudnienia wsr6d os6b pozostajqcych bez pracy.

Pod wzglQdem wynik6w Sprawdzianu Sz6stoklasisty uczniowie z obszaru r6witalizacji

uczeszczajecy do Szkoly Podstawowej w Pielrowicach Wielkich osiagneli wynik nirszy (51,8%) ni2

Srednia dla gfiin\f 157,22%\. Jest to r6wnie2 rezultat znacznie ni2szy ni2 Srednia dla powiatu

raciborskiego wynoszqca 61,34016 iwojew6dztwa Sleskiego (oraz woiew6dztwie (61 %). Wskaatje to

na potz€bq podejmowania dzialai zmieEajqcych do podniesienia poziomu €dukacji na obszaze

rowitalizacji, m.in- organizowanie zajed pozalekcyjnych dla ucznid o charakterze edukacyjnym. Na

obszarze rewitalizacji zamieszkuje 70 uczni6w, dla kt6rych nalezy zorganizowac i pzeprowadziC

opisane wy2ej dzialania, a tak2e 50 dzaeci i mlodzae2y, do ktorych skierowane bedq dzialania
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llasC Swiadczeh w zale2no'ct od
pawod u przyzna n i a po moc y

ubostwo: 12,

bezrobocie: 7,

n epelnosprawn056 '12

dlugotrwala choroba 12,

bezradnoSa w sprawach opiek-wych:
6,

wie odzietnosd 2

rodziny niepelne 1

ubostwo:4,
bezrobocie:2

nrepelnosprawnosc 2
dlugotrwala choroba: 2.

bezradnosa w sprawach opek-wlch:
3,

rodzrny niepelne: 2

alkoholizm: 1



rozwilajqce kompetencje I pozwaialEce na zagospoderowanie czasu wolnego w ramach

nowopowstalel Sw et rcy Srodowiskowel

Przedstawone dane stalyslyczne stanowtA podstawQ dta cherakterystyki probtern6w obszaru

rewilalrzaclr, ale nre mogq byC jedynyrn wyznacznikrem potrzeb obszaru rewltalizactr R6wnie istotne

sq obseMacje oraz wnroskr z konsu tacll spolecznych Z rnlormaclr posradanych przez Urzqd Gmrny w

Pretrowcach Wielkch a tak2e z prowedzonych przez pracownikow Urzgdu obserwacj wynka zena
obszarze rewtairzacji w doczny lest brak zaanga2owania mreszkahc6w w zycte pub|czne Przyczynq

tego stanu rzeczy moze byc n ewystarczajqca ntegracja mreszkancow oraz brak utozsamtan a sre z

regionem Problem ten lest szczegolnie widoczny na obszarze rewtatizacti w Pietrowicach Wielkich

Jednymrz objaw6w nrewyslarczalacej integracji okalnej spotecznoscijesl brak checido angazowania

sre w akcle spoleczne a tak2e lrudnoscr w wylonienru kandydat6w do Rady Soleck el w Pretrowicach

Wielkich, lak aby udalo sie usta tc trzyosobowy (minimalny) sklad Rady (nie bylo os6b chetnych kt6re

wyrazrlyby zgodq na kandydowanre do Rady Soleckrej. ostateczn e nalwiQksze solectwo w gmnie

posiada zaledwie 3 czlonkow Rady podczas gdy duzo mn elszej sotectwa posradalq znaczne wecej

czlonk6w zasiadalQcych w Radzte dla przykladu: Makdw Krowiarkt po 7 os6b Cyprzan6w Kornrce

po 5 czlonk6w Rady Swiadczy to o nLSk ch poz omle kap talu spolecznego na obszarze rewitalizacl w

Pietrowcach Wielkich rnisktm zaangazowaniu jego mieszkahcow w Zyce pubtczne

Poza problemamrw sfeze spolecznel obszar rewtallzacj charakteryzule sig tak2e problemamt

w pozostalych sferach lakrmilak:

. brak przestrzen do prowadzen a dzialan spolecznych

. brak odpowiednio zagospodarowanej przestrzen publicznet o funkcji rekreacylnej

. brak dostosowan a tnfrastruktury pub lcznej do potrzeb os6b n epelnosprawnych

. zanieczyszczenreSrodowiskanaluralnego

Na obszarze rewtalEaclr znaldujq si9 budynk zdegradowane. ki6re znaczn e poobnizajE tad

przestrzenny oraz wplywajE negatywnre na odczucie mieszkanc6w obszaru rewitalzacii Sq to

budynkr kt6re nrszczejq a moglyby zostac zagospodarowane I wykorzystane na cele spoleczne

Przykladem takiego budynku lest nreczynny luz dworzec PKP
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2radlo: Uftqd Gminy w Pietrcwicach Wielkich

Problemenr w sferze przestrzenno-funkcionalnej jest takze brak zagospodarowania lerenu nad

eekq PsrnE ktory m6glby stac srq mrejscem do ntegracj I rekreacj mreszkahc6w obszar!

rewita rzacji. pozwalajqcym na prowadzenie efektpr'nych dzialan aktyw zulEcych m eszkarcow

Na obszarze rewtalizacj odnotowano takze przekroczenie standardow lakosci powietrza. co

posrednro wplywa na stan zdrowla meszkanc6w tw perspektywte dlugotermtnowel bQdzie

oddzialywac negatywnie na rozw6l obszaru rewitatzaclr (dokladny aps \,t tozdziae 2j.t 4).

Konieczne sq wiec dzialania zmlerzalqce do poprawy stanu 6rodowska naturalnego nie tylko poprzez

dzralanra w zakresre infrastruktury, ale takze wplywalqce na zwekszente 6wiadomosct ekologtcznej

m eszka/lc6w obszaru rewrtalrzaclt Poprawa stanu Srodowska nalura nego musr r6wn ez uwzglgdntac

lepsze zagospodarowanie odpadow. Obecny, funkcjonujEcy na terenie gminy mocno prowrzoryczny

PSZOK, przypominalacy raczel p ac na skladowanre odpadow roznego pochodzenia usytuowany jesl

w sEsedztwie budynk6w mieszkalnych psuiqc tym samym estetyke oloczen a wykazujqc pewnq

ucrqzliwos6 dla mieszkanc6w Wybudowanie PSZOKu zgodne z normami. pozwoti nie tyko
zmnrejszyc uciqzliwosc dla rn eszkancow ae r6wnrez poprawrC tstniejqcy stan w sferze lechnicznej

6rodow skowej na obszaie rcwila zacii

Obszar rewilalzaclr po rozwiqzaniu zdiagnozowanych prob em6w moze sta6 se atrakcyjnym

m etscem zamreszkan a, pos adalEcym polencjal do rozwolu gospodarczego (w tym rOwn ez potencjat

do rozwolu turystyki. przedsiqbrorczosct I powslawanra nowych miejsc pracy) zapewnralqc dzrQki

lemu mreszkancom obszaru rewtta zacit mozlwosc tnlegracj , rozwolu oraz wysoki poz om zyc a

WaZnym narzedz em pozwalalqcym na diagnoze obszaru zdegradowanego oraz zaplanowanie

projekl6w rewila zacyjnych byly badania ankietovve przeprowadzone wsrod mieszkanc6w obszaru

Iewla|zowanego na elape opracowf/ania Programu. W ramach ankiety, w formie testu
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Rysunek 29. Budynek nieczynnego dworca PKp.
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welokrotnego wyboru uczestnrcy wskazywali gl6wne probtemy oraz propozycje dzralan

rewitalzacyjnych. Jako glowne problemy mieszkancy przedstawill:

z Nrskr pozrom uczestn ctwa w zyc u pubhcznym (57 1 % ankietowanych)

- Odplyw lldzr mlodych (42 I % ankietowanych)

, Zanieczyszczenie irodowiska (31.8 o/o ank etowanych)

z Brak poczuca bezpreczensMa (30 2% ankietowanych),

W odnesieniLr do dzralan rewitalLzacyjnych w zakresie projektow spolecznych nalczesciel

rrieszkaicy obszaru rewitalizacir wskazywal na

- Poprawe dostQpu do us[]g dla os6b starszych (41.3 % ankietowanych).

. OQanEaqa wydaeen kultura nych (41 3 % ankretowanych).

; Realizacia proleklow szkolenrowych (36 5%).

; Dodatkowe zajQcra pozalekcyjne dla dz eci mlodzlezy (28,6%).

W sieze gospodarczel m eszkancy obszar! rewrta tzacli wskaza na potrzebe real[ac]

program6w wsparcia szkoleniowo doradczego dla osob zarnteresowanych lworzeniem wlasnej

dzralalnosci gospodarczej (556 %) ankietowanych) W odniesleniu do sfery Srodowtskowel

techn cznej i przeslrzenno funkclonalnei nalczgsciejwskazywane projekty dotyczyly:

- Rozbudowy/modern zacii rnfrastruktury drogowet (54,0 % ankietowanych),

; Rozbudowy/modern zacji infrastruklury sporlowei. rekreacyinej i turyslycznej (41 3 %

ankretowanych)

- Odnowy zaby,tkow (39,7 % ankielowanych)

Dopeinrenie poglQbronel ana izy obszaru rewta izacjr slanowi anaitza SWOT bedqca

podstawowym narzqdzem pozwalalqcym na opracowanre stralegl dzialad w kontek6cie nie tylko

sytuaclr wewnetrznej, a e takze uwarunkowan zewnetrznych nLezaleznych od wladz lokalnych Ana rza

SWOT pozwala na syntetyczne ulecre k uczowych aspekt6w rozwoiowych obszar! rewitalizacl
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Dzaiana zaplanowane do rea rzacjr iulQte w Programie Rewrtalzaclr w forrn e prolektow,

stanowiq odpowied2 na wystepujqce r zdiagnozowane na obszarze rewitalzacli problemy i doce owo

bqdE srQ przyczyn aC do rch rozwrEzan a bqdz minrmalizowania

Tabela 42. Analiza SWOT obszaru rewitalizacji

apracawanb B-Experl sp. z o.a

Wystepowan e miejsc ktore z

powodzen em mozna przeksztalcrc

na wysokrel lakoscr. funkclonalne

przeslrzenie publczne

Kultyrrvowanie tradycie tozsamosc

kuLt!rowa m eszkancdw

Duza iczba zabytkow. kl6re moglyby

przyciqgnqc turysl6w

Du2a liczba meszkan komunalnych - ktore

z jednel strony wskazulq na problem

ubdstwa a z drugrel strony wqze sr9 z

sporymi kosztemi ulrzymanla

Nrewystarczalqcy dostQp do uslug

organ zacli pozarzadowych

N ski poziom edukacjr wsr6d dzrecr i

nlodzezy

Brak odpowiednego zagospodarowanra

przestrzen publicznej

Drza lczba zaniedbanych budynkow i

obieklow (w tynr publcznych) oraz

zab!,tk6w

Niska Swiadomosc ekolog czna

Ob ekty zdegradowane z

mozlwosc q wykorzystanra na cee

spoleczne gospodarcze i ku lLrralne

Dogodne polo2en e w poblizu

gl6wnel drog woiewodzk ei 416.

DostQpnosa funduszy europetsk ch

do wspoff nansowania przedsiewzrea

rewlalzacyjnych

Potenclal turystyczny zwiqzany z

walorami przyrodniczymi i

dziedzrctwera kulturowym.

Loka zacja na teren e

ptzygtanicznyfi.

Duza lrczba osob starszych, wzrosl

koszlow w zakrese uslug opiekuaczych

zdrowolnych. probem z dostepnosciq tych

uslug

DaLsz. degradaL.a srodo*,sI a naru a negc

zwrqzanego 2 niskE emisle

NrewystarczaiAce srodkr w budzecie gminy.

77

Slabe SkonyStrony

Szanse Zagtozer aI



5 Wizia stanu obszaru po przoprowadzeniu rowitalizacjl.

6 Cele o(az odpowiadaiqce ridentlikowanym potrzebom .ewitalizacyjnym
kierunki dzialai majqcych na celu eliminacil lub ogaaniczenie negatywnych zjawiak,

Cel nr 1 Poprawa lakosc zycia mieszkanc6w obszaru rewtalizacji wraz z utworzeniem wysokiej

jakoSci przestrzeni publicznej.

lslotnym punktem programu rew ta rzaclr jesl tworzenie wysokrej lako6ci przeskzeni publicznej i

wykorzystaniu jej na cele kulturalne spoleczne araz aklyw zujEce Na lerenie gnriny istnrelq

nrewykorzystane zanredbane przestrzenie, ktore obecne ne pelniE rstotnych funkcli Zamyslem

zaps6w programu rewla rzac] lest wykorzystanie lych przeslrzenr w szczeg6lnoscr w celu

rozwiqzywan a prob em6w zdiagnozowanych w nrn elszym dokumenc e Jednym z takich terenow w

Gm nie Pietrowice Wie kie jesl obszar przy rzece Psrn e, ktory obecnie slanowi n ezagospodarowane

tereny zrelone W ramach przewidzanych przedsrewz ec zaplanowano ptzeznaczya ten teren na

bulwary z promenadq wraz z traktem pieszo-rowerowyn imeiscami do odpoczynku Szczeg6lne

istotnym dla mieszkanc6w gminy obiektem wymagajEcym odnowy nadanra nowych funkclr jest

l2

ts-.
Obszar rewitalizacji w gminie Pietrowice Wielkie bedzie sie charakteryzowal wysokQ

dostQpnoSciq usluB spolecznych ikulturalnych dostosowanych do potrzeb mieszkaric6w, bedzie

miejscem z atrakcyjnq przestrzeniq publicznq sprzyjajqcE aktywizacji iintegracjl zwlaszcza osob

zagroionych wykluczeniem spotec?nym. Na obszarze rewitalizacji zostanq zniwelowane

problemy spolec2ne, a dzialania wspierajqce przedsiebiorczoSa przyczyniE sie do rozwoju

Sospodarczego przy jednoczesnej dbalo(.i o irodowisko naturalne w mysl ,asady

zrownowa20neSo rozwoju.

CEt nr 1 Poprawa jakoSci iycia mieszkancow obszaru rewitali2acji wraz z utworzeniem

wysoklej jako(ci przestrzeni pubLicznej.

CEL nr 2 Podniesienie jakoici ksztalcenia i edukacji na obszarze rewitalizacji ze
s2c2e86lnym uw2glqdnieniem wyr6wnywania szans edukacyjnych i udzialu os6b
zagroionVch wykluczeniem spolecznym.

--.1

CEI nr 3 Aktywizacja i integracja spoleczna wraz z rozwojem przedsiqbior(zosci
i ograniczaniem wykluczenia spolecznego w(r6d mieszkaicow obszaru rewitali2acji.



budynek neczynnego dworca kolejowego w Petrowicach Welkich. Konieczne jesl zaadaptowanie

obiektu na Cenlrum Uslug Spoleczno6ciowych Polrzeba ta wynrka z braku mtejsc wysokiej lakoscl
infraslruklury pub cznej na terenie gminy Przede wszystkrrn brakuie m elsca. w kt6rym moglyby bya

Swiadczone uslugi spoleczno,zawodowe. w tym uslugt edukacyjne, oplekuncze i doradcze.

warunkulqce prawrdlowe funkclonowanre spoleczne gmlny Potrzeba rea izaclt projeklu

uwarunkowana lesi gl6wn e nasrlajqcymi si9 negatywnymi zjawskam spolecznynr wystepujacymi

na obszarze gminy. kt6re wplywalE na zwiQkszente liczby os6b wykluczonych bqdz zagrozonych

wykluczen em spolecznym

Powyzszy cel jest odpowiedziq na potrzeby mieszkaic6w. Przedsiewzrecia z$l+zare z

poprawq sfery technrcznel r funkclonalno-przestrzennej wply1lr'ajq stotnie na lakosc zycta

meszkahcow Ksztaltowan e przestrzen obszaru rewta izacji zgodnie z wymaganLamr ladu

przestrzennego koncentruje sie na zapewnienru wysokrej dostQpnosci ijakoacr rnfrastruklury

techn cznej r spolecznel

K erunk dz alan a

. Slworzenre alrakcyjnej przeslrzeni o funkclr rekreacyjnej kulluralnej

- Stworzenre przestrzenr dla rozwuanra uslug spolecznych

; Podnies enie funkcjonalnoSci przestrzeni pLrblcznej jakoSci uslug admrnistracyjnych

Powyzsze krerunkr dz alah zostanq zrealzowane dziqkr nastepljqcym prolektom

. Projekt nr 1 Adaptacja teren6w nad rzekq PsrnQ na bulwary z promenadE traktem peszo

rowerowym

. Projekt nr 2 Adaptacja budynku dawnego dworca ko elowego na Cenkum Uslug

SpolecznoScrowych w Pietrowicach Wrelkich

. Projekt nr 3 Adaptacla budynku Uzedu Gmny do aklualnych standardOw obslugi petenta

wraz z zapewnieniem doslQpnosct osobom n epelnosprawnym

. Projekt nr 4 Adaplacja czesciterenu bazy Zakladu Gospodarki Komunalnej na PSZOK

. Projekt nr 5 Modernrzacja systemow grzewczych i lermomodernzacja budynk6w uzytecznosci

pub icznej bedqcych wlasnoscia Gminy P elrowice Wie kie UrzQdu Gminy P etrowice Wre k e

oraz Cenlrum Spoleczno-Ku turalnego w Pietrowicach Wielkich

Cel nr 2 Podn esienie jakosc kszlalcen a redukacji na obszarze rewjtalizacjr ze szczego nyrn

uwzglQdnienrem wy16wnywania szans edukacylnych dzieci mlodzle2y oraz udzialu os6b zagro2onych

wykluczen em spolecznym

Przeprowadzona diagnoza wykazala. z na obszatze rewtalizacli pozrom edukacii iest zb!,l

niskr Ponadto konieczne jest nakErowanie dzied i mlodziezy na kluczowe kierunkr i rozwrjanie ich

umreletnosc Prolekty te powrnny skupaa se na rozwjaniu szczeg6lnych umiejetnoscr dla

uzdolnronych dziec, jak udzelad pomocy uczniom slabszym Ponadto zaplanowano tak2e

wsperane edukacji w zakrese ochrony arodowrska refektywnosc energetycznej Zgodne z deE

zrownowazonego rozwoju wazne lest lqczen e postQpu gospodarczego i spolecznego z jednoczesnq

dbaloscia o Srodowisko naturalne
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Cel nr 2 skupla sq przede wszystkim na przecrwdz alanru wykluczentu spolecznemu poprzez

poprawg lakosc ksztalcenia i pobudzenre aktywnosct wsr6d spolecznoscr W Gminie pietrowice

Wielkie i w szczegolnosct na obszarze rewtatizacjr rosnie [czba os6b slarszych potrzebne sQ

dzialania malqce wply\,v na integracjQ aktywizacjg osob starszych w tym projekty edukacylne dla

os6b starszych np sztuka gospodarka. obsluga kompulera zalecia techniczne) prelekcie. spotkana
Waznym aspektem w ramach rea izacji przedsrewz qc rewitat zacylnych bedzie integracja os6b
n eaktywnych zawodowo oraz grup zagrozonych wykuczenem spolecznym. wszelkie dzialanta

aktyw zujEce nalmlodszych mieszkancow z terenu gminy pobudzen e aklywnosc ku turalnel

mies2kanc6w. wspteran e osdb niepelnosprawnych oraz aktyuizacja sentorow

Kierunkrdzlalanta

, Podniesienie poziomu edukacji.

; Wspieranie procesu uczenia sie przez cale Zycie

- Podnoszenie poziomu wredzy w zakres e edukacl ekolog cznel I !rodow skowej.

Powyzsze kierunk dz alan zostanq zreatzowane dz ekr nastepulqcym projektom

. Projekt nr 8 Nallepsza szkola- podnreslenre JakoSc edukacj na obszarze rewilalzacli w

Gminie Pietrowice Wielkie

. Proiekt nr I Akademia sentora- edukacja os6b starszych z obszaru rewitalizaclr

. Projekt 12 Nasze miejsce- utworzenie Swietlicy 6rodowiskowej dla dzreci I mlodzie|y z

obszaru rew talizacj

. Projekl 13 Edukacja ekologiczna.

Celnr3Aktyrvzaclaintegracjaspolecznawrazztazwa)ean pzedsrebrorczosq ogran czanrem

wykluczenia spolecznego wSr6d mieszkaicow obszaru rewtalizacj

Wa2nym elementem w funkclonowanru spolecznosci lokatnej sE dziatajEce organpacje
pozarzedowe kt6re bQdq mialy mo2liwos6 podelmowanra rnicjatyw wspieralqcych poprawe Zyca i

rntegracli lokalnej spolecznosci Prolekty przewrdziane w ramach celu nr 3 przewidujE kompleksowe

dzialania na eecz ntegrai)t os6b. rodzin grup wykluczonych i zagrozonych wyk uczeniem

spolecznym z zastosowantem instrumenl6w aktywnej integraclt Zapianowano rowniez
przedsrewziecra dla os6b starszych dzieki ktorynr bedq mog I spQdzac czas na zajec ach zgodnie ze
swormi za nleresowaniam Prolekty te wplynE pozytlvnie na przeciwdzralanie patoiogiom

spolecznym wykluczeniu spolecznym a takze wzmocniq aktylvnosC gospodarczE na obszarze

zdegradowanym Aby dany region sie rozwijat konieczne sE lakze przedsiewziQcla ukrerunkowane na

rozw6j przedsiebiorczo6ci Zbyt nski poziom przedsiQbiorczo6ci jest przyczynE powstawanta

problem6w w sferze spolecznel W pieMszej kotelnoscl powodlje wzrost ticzby os6b bezrobotnych. a

co za tym idze zmntelszenie siQ dochod6w mieszkanc6w

Kerunk dz alah

- lntegracla aktywzacla oka nel spolecznosct

- Rozw6t przedsreb orczo6ci.

. Peecwdz ala e wykluczeniu spolecznemu os6b starszych.

Powyzsze kierunkt dzialan zostanq zrealtzowane dziqki nastepulqcym projektom:
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Projekt nr 6 Aktylvna inlegracla meszkaic6w obszaru rewrlalizacj w Grrinte pietrowice

Projekl nr 7 Aktfrizacla i rnlegracja osob starszych z obszaru rewtalizacji

Projekl nr 10 Na drodze do biznesu.

Projekt nr 11 W zdrowym ciele zdrowy duch zajecra rehabrlitacylno-ruchowe dla os6b

starszych

Proiekt nr 12 Nasze miejsce- utworzenle Swtetllcy Srodowskowej dla dziec tmlodzrezy z

obszaru rewila izacir

Prolekt nr 2 Adaptacja budynku dawnego dworca kolejowego na Centrum L,siug

SpolecznoScowych w Pietrowicach We kich

Tabela 43. Matryca powiqzai miedzy zdiagnozowanymi problemami a zaptanowanymi projektami
rewitalizacyjnym i.

Zdiagnozowane problemy
N ski pozrom aktywnosc
mieszkancow

Brak wysokrel lakosci
przeslrzeni publicznel

Brak doslosowan a budynkow
publcznych do polrzeb
mreszkanc6w w tym os6b z

niepelnosprawnoSciam
N ski poziom edukacjr

Projekty rewitalizacyjne
. Prolekt nr 1 Adaptacja terenow nad rzekq Psna na buwary z

promenadq i traktem preszo-rowerowym.
. Proiekt nr 2 Adaptacla budynku dawnego dworca ko eiowego

na Centrum Uslug Spolecznosciowych w Pietrowicach

. Projekt 12 Nasze mielsce utworzenie Swretlicy Srodowiskowej
dla dZiec ,.1rodzez/ z OOsta,J rewrlattzacj

. Prolekl nr 6 Aktywna integracla m eszkancow obszaru
rewita izacjiw Gmin e Pietrowce Wiekie

. Protekt nr 7 Akt!4rizacja i nlegracia osob starszych z obszaru
rewtalizacj

. Prolekt nr 11 W zdrowym ciele zdrowy duch - zai9cta
rehabiIlacylno'ruchowe dla osob slarszych.

. Projekt nr 1 Adaptacla teren6w nad rzekq PslnE na bulwary z
promenadq i traktem preszo-rowerowym

. Prolekt nr 3 Adaptacja budynku UrzQdu Gmrny do aktua nych
standard6w obslugi petenta wraz z zapewnientem dostepnosci
osobom nrepelnosprawnYm

. Prolekl nr 8 Nallepsza szkola- podniestenie jakosci edukacjt na
obszarze rewilalizacjr w Gminie Piehowice Wielkie.. Projekt nr I Akademia seniora- edukacja osob starszych z
obszaru rewtalizacji

' Projekt 12 Nasze miejsce- utwozenie Swtellicy Srodowiskowej
dla dzieci'nlodaezy z obszaru rewitalizacjr.

. Proiekt 13 Edukacja ekologiczna
Zanieczyszczen e Srodow ska
nalura nego

Projekt nr 4 Adaptacla czesci terenu bazy Zakladu cospodarki
Komunalnej na PSZOK
Projekl nr 5 l\,4odern zacia syslem6w grzewczych i

termomodernrzacla budynkow !zytecznosci pubtcznel
bedqcych wlasnosciq cminy Ptetrowrce We kie UrzQdu
Gmrny P etrow ce Welk e oraz Centrum Spoleczno-
Kulturalnego w Pietrow cach Wielkich
Protekt 13 Edukacja ekoloarczna
Prolekt nr 1 Adaptacja teren6w nad rzekq Psinq na bulwary zZagro2enre wykluczenrem
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spolecznym promenadq i traktem preszo-rowerowym

Prolekt nr 2 Adaptacla budynku dawnego dworca koleiowego
na Centrum Uslug Spolecznosciowych w Prelrowicach

Projekt nr 10 Na drodze do biznesuNiski
pzedsiebiorczosci

pozrom

2r6d1o apraca'"lane B-Experl sp z a a

7 Lisla planowanych, pod6tawowych p.ojekt6w ipr4dsiewziq6 rewitalazacyjnych

Numer projektu 1

Tytul prolektu

Wnroskodawca/Rea1 zator Gm na P etrow ce Wie kie

Adaptacja teren6w nad rzekq Psinq na bul'rEry z promenada i taktem
pieszo-row€rowy'm .

Skr6cony opis problemLr

do rozwiazan a

Zakres proiektu

Proonozowane rezultaty

Miejsce realizacji

Okres realzaci 2019-2023
Szacowana warloSC 400 000 zl

r6dla f nansowania

Numer projektu
Tytul prolektu

Gmina Pretrowrce Wielkie

Tereny nad rzekq slanow q niezagospodarowane tereny zeione.
Bulwary z promenadq slalyby rnrejscem integracji, wypoczynku
rekreacji w szczeg6lnoiici dla mieszkanc6w obszaru rewitalizacji oraz
atrakclq turystycznE a z racji nredalekrej odlegloscrod Centrum
Spoleczno-Kulturalnego poszerzylyby ofertQ atrakcji i imprez
kulluralno-gospodarczych Realizacia projeklu przyczyni si9 do
rozw qzania nastepujqcych problem6w brak teren6w rekreacyjnych na

obszarze rewilalizacli zagrozenie wykluczeniem spciecznym r niskr
poziom aktywnosc m eszkahc6w obszaru rewitalizacji.

Projekt zaklada adaptacje teren6\ / zielonych nad bzegiem zeki Psiny

na bulwary z traktem pi€szo-rowerowym imi€jscamido odpoczynku.
Trakl pieszo-rowercwy zostalby przedtu2ony wzdtu2 tor6v, kolejowych
do miejsca przeznaczon€go na nowe osiedlo domk6w
jednorodzinnych, pzy okazji umozliwiajqc bezpieczne dotarcie do dr6g
lransportu rolnego, wykorzysty\,vanych na polrzeby turystyki pieszej i

rcwerou€j orcz na plac wystawienniczy w Centrum Spoleczne
Kulturalnym.
Efektem projektu bQdzie poprawa atrakcyjnosci i esletyki pr2estrzen
publcznej, stwozenie m eszkadcom mrelsca ntegracjr spolecznej,
rekreaclr a takze organizacjiwydarzei k!ltura nych, zmniejszenie
wykllczenia spolecznego na obszarze rewrtalzaclr, pozrom aktywnoSci
mieszkanc6w obszaru rewrtalizacji W efekce poprawie u egnle lakoSC
zyc a udnosur z terenow objetycl_ rewtar,zac_q.

Powierzchnia obszar6w objelych rewitalizacjqr 0,32 [ha]
Liczba os6b korzystajqcych ze wspartej rnfrastuklury: 1965 os
Pietrowice Wielk e wzdluz ulic Jana Pawla ll Zawodzre (obszar

rew(a izacj )

Budzet gm nyl Fundusze L-lE EFRR - 10.3 3 RPO WSL na lata 2014'
2020

2

Adaptacla budynku dawnego dworca kolejowego na Centrum Uslug
SpolecznoSciowych w Pietrowicach Wlelkich

Wnroskodawca/Realizator

16



Skr6cony oprs problemu

do rozwrAzanla
Aklualn e na terenie grniny brak iest wysokiejlakosc infrastruklury
publrcznej, w kl6rel mogq byd rea izowane !slugt spoleczno-
zawodowe w tym uslugi edukacylne opiekuncze I doradcze
war!nkujqce prawidlowe funkcjonowanie spolecznoscr gminnej, w
szczeg6lnoSci mieszkairc6w obszaru rewitalizacji Polrzeba realizacli
projekt! uwar!nkowana jesl negatrlvnymi zjawiskam spolecznym
wystQpujacym na obszarze rewtalizacj kt6re wptylvalq na
zwrekszenie liczby os6b wykluczonych bEd2 zagrozonych
wykluczeniem spolecznym na lym terenie.

Zakres projeklu Przedmiotern projeklu jesl adaptacja zdegradow6nego budynku
dawnego dworca kolejowego przy ul 1 Maja na Centrum Uslug
Spolecznosciowych w Pietrowicach Wielktch wraz z zakupem
wyposa2enia niezbQdnym do jego prawidlowego funkcjonowania. W
CUS realizowane bedE uslugi aktywizacji spoleczno-zawodowej, uslLrgi
edukacyjne opiekuncze doradcze Dzraiania te skierowane bedE
gl6wnie do meszkahc6w obszar! rewitalizaclt, z uwzgtqdnieniem
potrzeb osob starszych Projekt jest Sciste powiqzany z dzialaniami
planowanymi do rea zac) z EFS, w tym z projektern dolyczqcym
aklywnej inlegracii oraz innym tak: wsparcie d a os6b zamrerzajEcych
rozpoczqc prowadzenie dzralalnoijct gospodarczej, podnoszenie
kwalifikacji zawodowych os6b doroslych czy ustug spolecznych i

zdrowotnych.
Prognozowane rezultaty zacia projektLr pozwoli na slworzenre przeslrzenidla wysokiej

jakosci uslug spolecznych co w efekcie przyczyni siQ do niwelowania
negatywnych zjawisk w sfeze spofecznej wystepujqcych na obszaze
rewitalizacii (m.in.: wykluczenie spoleczne, niski poziom aktywnosci
mieszkaicdw, ub6str,ro).
Liczba pzebudowanych obiekt6w, w kt6rych reatizowane sq ustugi
aktywizacji spolecznozawodowej: 1 sa.
Lrczba osob kotzystajqcych ze rnfrastrukturv: 1965 os

Miejsce realizacji Wlelk e, ul 1 l\raja 1 (obszar rewrtalizacjr)
Okres rea izacli 201a-2022

Szacowana wartosa 2 500 000 zl
2rodlo finansowanra

T),tul projektLl

Budzet gminy/ Fundusze UE EFRR - 10.2 3 RPO WSL na lata 2014-
2020

Adaptacja budynku Urzgdu Gminy do aktuatnych obslug
petenta wraz z zapewnrentem dostepnoSc osobom niepelnosprawnym

Wnioskodawca/Rea zalor Gmina Pietrowice Wrelkre
Skr6cony opis problemu

do tozwiqzanz
Ze wzqledu na wzrost zatrudntenia w oraz na zani2one standardy
pornieszczen konieczna jest przebudowa pomieszczen UrzQdu ze
szczeg6lnym uwzglgdn eniem parteru budynku oraz zapewnienta
dostepnoiici pomeszczei osobom niepelnosprawnym Dotarcie do
budynk! Uzedu Grnrny. do ktorego prowadzq wysokte schody
zewnetzne i wewngtrzne sprawia powa2ne lrudnosc osobom
starszym r chorym. zas dla os6b niepelnosprawnych lest to pzeszkoda
ne do pokonania Realizacla projektu rozwLqze probtem
zdiagnozowany na obszaTze rewitalizacjr, klory dotyczy
nrewyslarczajqcego dostosowania obiekt6w publicznych do potrzeb
osdb n epeinosprawnych Prolekt wpiynie tez posrednio na wzrost
aktywno6cr meszkaic6w obszaru rewitalizacji (tepszy dostep do

spowoduje 2e osoby niepe.lnosprawne bQdE mogly sieU U

77



Numer projektu

Zakres proJektu rolekt przewlduje pzebudowe pomieszczeh UG. adaptacjQ parteru
obecnie nieuzywanego w kt6rym zlokaltzowane zostalyby
pomreszczen a kornorek naiczesciej odwredzanych przez petenl6w
przebudowe elewacj docieplenre budynku. wymiane konstrukcjr i

pokrycia dachu oraz wyposa2enie br.rdynku w winde zewnetrznq
Prognozowane rezullaty E ehem projektu bedzie podniesi€nie jakosci us.lug administEcyinych

oraz l€psze dostosowanio infrastruktury publiczn€j do potrzeb os6b
niepelnosprawnych.
Liczba obiekt6w dostosowanych do polrzeb os6b niepelnosprawnych:
1 szt.

Miejsce rea rzacli

zaangazanraC w 2ycie publiczne) oraz zmniejszenie wykluczenia
spolecznego na tym terenie (dotyczy os6b niepetnosprawnych, kt6re
nie mogty dotqd samodzielnie zalatwiC spraw w Uzedzie Gminy -
likwidacja istniejqcych barier architektonicznych pzyczyni sie do
zmniejszenia stopnia ich wykluczenia).

Pretrowice W elkre u Szkolna 5 (obszar rewtaiizacji)
Okres rea|zacj 2020 - 2023

Szacowana wanoSc S00 000 21

r6dlo frnansowania Budzet gmrny/ Fundusze UE - 8.2.7 PROW Wolew6dztwa lqskiego
Numer projekiu 4

Tytulprolektu Adaptacla czesc terenu bazy Zakladu Gospodarkr Komunalnel na
PSZOK

Wn oskodawca/Realizalor Gmina P€lrowice Wrelkie
Skr6cony opis problemu

do tozwazania
Gmina nie posrada PSZOKU, z boksami do skladowania seleklywnego
r62nego lypu odpad6w komunalnych z odpowiednrq infrastrukturE
Prolekt ptzyczynr siQ do rozwlqzania problemu zan eczyszczen a
Srodowiska na obszarze rewitalizacji i gminy.
Projekt zaklada utwardzenie tercnu placu bazy ZGK, wykonanie
ogrodzenia i boks6w na kontenery do skladowania segregowanych
odpad6w komunalnych mieszka6c6w gminy.

Zakres projeklu

Prognozowane rezu taly Efektem projektu bQdzie poprawa stanu Srodowiska naturalnego, a
dziekitemu \,zrost poziomu jakosci2ycig na obszaze rewitalizacji.
Liczba wybudowanych punkt6w s6lekt),wn€j zbkjrki odpad6w
komunalnych:1
Liczba os6b objetych selektywnym zbieraniem odpad6w: 1965 os.
Liczba os6b objetych systemem zagospodarowania odpad6w: 1 965 os.

[,4 e]sce realizacji Pietrowice Wielkie. ul. Fabryczna 32 (obszar rewitaltzac
Okres rea izacji 2014 - 2419

Szacowana wartoSc 200 000 zl
la fnansowania

i)

Budzet gmrny/ Fundusze UE EFRR - 5 2 1 RPO WSL na lata 2014-
2020

T,,tul prolektu

Wnioskodawca/ReaIzator Gmina Pielrowice Wielkie

Modernizacja s)6tem6w grrewczych i termomodemizacja budynk6w
u2ytecznosci publicznej bedacych wlasno6ciq Gminy Pietrowice
Wielkie: Ur2Qdu Gminy Pietrowice Wielkie oraz Cenlrum Spoleczno-
Kulturalnego w Pielrowic.ch Wielkich

Problemem do rozwi+ania jest niska efektywnosc energelyczna
budynku Urzedu Gminy oraz Cenkum Spoleczno-Kulturalnego
w Pietrowicach Wielkich, co wplywa negatywnie na stan Srodowiska
naluralnego na obszarze rewitalizacji i gminy.

Skr6cony opis prob emu
do tozwiazar)a

la



Zakres proiektu Zakres prac budowlanych przewiduje: dzialania termomodernzacyjne -
docieplenie Scian zewnQtEnych. docieplenie stropu poddasza,
docieplenie dachu, wymiang drzwi zewn?tznych iod kotlowni oraz
monta2 pomp ciepla (powietze^ Oda) wraz z instalecjq fotowoftaicznE
dla potrzeb c.w.u ic.o.

Prognozowane rezullaly Projekt przlazyni sie do poprawy efektywnoSci energetycznej
budynk6w, poprawy stanu Srodowiska natuElnego oraz wptnie na
komfort uzytkownik6w budynk6w i jakoSc 2ycia mieszkaicdw na
obs2arze rewitalizacji.
Liczba zmodernizowanych energ€tyczni€ budynk6w: 2 szt.
Zmniejszenie rocznego zu2ycia energii pier$/otnej w budynkach
publicznych: 23,'1 (kwh/rok)

M eisce rea zacli Pietrowce Wre kre, ul. Szkolna 5 1 Mala 8B (obszat tewita tzacji)
Okres realizacj

Szacowana warlosc 1 300 000 00 71

2r6dla frnansowania Bud2el qminy/ Fundusze UE EFRR - 4 3 2 RPO WSL na lata 2014-
2A2A

Numer projektu
Tytulprojektu

6

Aktyvrna integracja mieszkadc6w obszaru rewitalizacji w Gminie
Pietrowice Wi6lkie

Wn oskodawca/Rea zalor Gm na Petrowce Wie kie/GOPS
Skrocony op s problemu

do tozwazar a
Problemem do rozwiqzan€ lest wykluczenie spoleczne mieszkahc6w
obszaru zdegradowanego. a tak2e niski stopied akttwnosct spolecznej
r zawodowej na obszarze rewtalizacji.

Zakres projektu Projekt pzewiduje kompleksowe dziabnia na eec integracjios6b,
rodzin, grup wykluczonych izagro2onych wykluczeniem spolecznym z
zaslosowani€m insfumenl6w akt),vnej inlegracii.

Prognozowane rezultaty Efektem projektu bedzie wparoie grupy os6b z lerenu rewilalizacjr w
zakresie wlEczenia spolecznego i akttr,vnoijci zawodowej
Liczba osdb zagrozonych ub6stwem lub wykluczeniem spolecznym
obl9tych wsparciem w programie: 30 os.
Liczba os6b zagro2onych ubdstwem lub wykluczeniem spolecznym,
kl6re uzyskaly kwalifikacje po opuszczeniu programu: 30 os.

Miejsce realzacj Obszar rewltalizacjiw Gmrnie Pietrowce W elkie
Okres realizacji 2020 2023

Szacowana wartoSc 600 000 zl
r6dla finansowania Budzet gmrny/ Fundusze UE EFS - 9.'1 4 RPO WSL na lata 2014-2020
Numer projektu 7

Tytul projektu Aklylvizacja i rntegracla osob slarszych z obszaru rewilalizacji
Wn oskodawca/Realizator Gm na P etrowice W elk e/ GOPS
Skrocony opis problemu

do rozwiqzanra
Wraz z sukcesywnym wzrostem ilosci os6b starszych zamieszkujqcych
w Gminre P etrowice We kle pojawalq s e problemy zwiqzane brakiem
odpowednio dostosowanych uslug spolecznym dla os6b starszych.
co w efekce prowadzi do niskiel aktya,rnosci tej grupy iwykuczena
sPolecznego

Zakres projeklu W ramach proiektu seniorzy bgdq mogli spedzac czas na zaieciach
zgodnych z zaanteresowaniami (roboty gry planszowe, Spiew, taniec,
czytanie ksiq2ek itp.). Planuje sie organizacje pogawedek, pretekcji na
tematy interesujqce osoby starsze, wycieczka kqoznawcze i spotkania
miedzypokoleniowe.
Efektem prolektu bedz e przeciwdzialanie wykluczeniu spotecznemuPrognozowane rezultaty
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oraz aktwizacja os6b starszych.
Liczba os6b zagro2onych ub6stu€m lub wykluczeniem spotecznym
objetych wsparciem w programie 25 os.
Lbzba os6b zagrozonych ub6stwem lub wyktuczeniem spotecznym,
kt6re uzyskaly kwalifkacje po opuszczeniu programu 25 os.

M elsce reahzaci Obszar rewita izacjiw Gmrnie Pietrowice Wielkie
Okres rea rzacji 2020 2023

Szacowana wartoSc 400 000 z1

r6dla finansowania 8udzet gminy/ Fundusze UE EFS - I 1 4 RPO WSL na tala 2014,2020
Numer projektu I

Tytul prolektu Nallepsza szkola- podniesrenie lakosc edukacli na obszarze
rewitalizacl w Gmnre Pietrowice Wielkre

Wnioskodawca/Realizalor Gmrna Pielrowice W elkre
Skr6cony opis problemu

do rozwiqzania
Niski poziom v,ynik6r,, osieganych przez uczni5w szk6l podstawowych
na obszarze zdegradowanym oraz brak wystarczajqcej oferty
rc ijanejzainlefesowania.
Prolekt bQdzie zakladal realizacje zajQC dodatkowych dla uczni6w
majqcych problemy w nauce lak i ucznr6w zdolnych zamieszkalych na
obszarze rewtalizacji, kt6zy malE utrudniony dostep do szerszej oferty
edukacylnei z uwagi na zamieszkanie na obszarze wieiskim

Zakres projeklu

Prognozowane rezuitaty Efektem proleklu bQdzie podnresienie umrejqtnosci uczni6w z lerenu
rewilahzacj w zakresre kompetencii kl!czowych
Lrczba ucznr6w obletych wsparciem w zakresie rozwrjania kompetencli
kluczowych w programie 70 os
Liczba ucznrow, ktorzy nabyl kompetencle kluczowe po opuszczeniu
programu 70 os

M elsce realizacj Obszar rewitalzacji w Gminie Pretrowice Wrelkie
Okres rea izacji 2020-2022

Szacowana wartoSC
proiektu

400 000 zt

rodla finansowania

Numer projektu

Zakres projeklLr

Proqnozowane rezu taly

Budzet gm ny/ Fundusze liE EFS - 11 1 4 RPO WSL na ata 2014
2020

Tytul projektu Akademre sen ora edukacja os6b starszych z obszaru rewilal zacii
Wnioskodawca/Real zator Gmina Pielrowice Wrelkie/ GOPS
Skr6cony opis problemu

do rozwiQzania
Brak oferty edukacyjnej na obszarze rewiializacji dta os6b starszych
pozwalajqcej na rozwijanie zainteresowa6, jak r6wnie2 podstawowej
wiedzy z zakresu technologii inlormacyino-komunikacyjnych, co
wplywa na wykluczenie spoleczne tych os6b iniski poziom ich
aktywnosci.
Zaj9c6 edukacyjne dla seniordw (np. sztuka, gospodarka, obstuga
komputera, poczty elektronicznej, telefonu komorkowego, bankomatu,
zajQcra techniczne), prelekcje spotkan a.
Efektem projektu bedzie podn esienre poziomu wiedzy os6b starszych
w zakresie zastosowania TIK w 2yciu codziennym, rozw6j
zainleresowan r oasji tntegracja spoieczna i ?mntelslen.e pozrorru
wykluczenia, wzrost aktywnosc m eszkahc6w obszaru rewitalizacjl
Liczba os6b oblQtych wsparciem 15 os.

M ejsce realizacj Obszar rewilalzacti w Gminie Pretrowice Wielkie
Okres realizacji 2020-2023

Szecowana wartosa 400 000 zl
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2rodla finansowanla

Numer projektu
Tytul prolektu Na drodze do biznesu

Wnioskodawca/Realizator Grnina Pietrowce W elk e

Budzel gmrny/ Fundusze UE EFS - 8.2.7 PROW Wojew6dztwa
Slqsk ego

't0

Sk16cony opis problemu

do rozwi4zania
WSr6d os6b pozostajqcych bez pracy na obszaae rewitalizacji
obseMuje sie brak wystarczajqcych kompetencji w zakresie
przedsiebiorczosci dostosowanych do obecnego rynku pracy, naechec
do podejmowania samozatrudnienia.
Kursy i warsztety naki€rowane na budowanie poslaw
przedsiebiorczych wsr6d mlodzie2y oraz na podnoszenie kompetencji
w zakresie paedsiebiorczosci osdb dorostch, pro\fadzace do
podjqcia, prowadzenia i rozwoju wlasnej dzialalnosci gospodarczej,
skutkljqcej tworzeniem miejsc pracy

Zakres proJektu

Prognozowane rezullaly Efektem projektu bedzie poszeEenie przez mievkanc6w obszaru
rewitalizacji wiedzy z zakresu pzedsiQbiorczosci.
Liczba os6b bezrobotnych, w tym dtugotMale bezrobotnych, objetych
wsparciem w progEmie 20 os.
Liczba os6b, kt6re uzyskaly kwalifikacje po opuszczeniu programu 20
os.

I\,4iejsce reahzacjl Obszar rewilalzacli w Gmrnie Pielrow ce Wielkie
Okres realizacji 2019-2421

Szacowana wartoSC 300 000 z]

rodla finansowania Budzet gminy/ Fundusze UE EFS - 7 2 RPO WSL na ala 2O14 2020
Numer projektu 11

Tytul prolektu W zdrowym clele zdrowy duch zajecra rehabilitacyjno-ruchowe d a

os6b starszych

Skrocony opis problemu

da rczw azaria

Wnioskodawoa/RealiTalor Gmina P etrowice Wie kie/ GOPS

Ulworzenie miejsca opieki, zapewniajqcego opieke dziennq,
oferujqcego zajecia ruchowe, rehabilitacyjne, itp., slu2qce zachowaniu
lub poprawie zdrowia os6b starszych zagro2onych ub6stwem lub
wykluczeniem spolecznym.

Prognozowane rezullaty Efektem projektu bQdzie popraw kondycji i stanu zdrowia os6b
sla6zych z obszaru rewilalizacji.
Liczba os6b zagro2onych ub6stwem lub wykluczeniem spolecznym
objetych uslugami zdrowotnymi w programie: 56 os.
Liczba wspartych w programie miejsc Swiadczenia uslug spolecznych
istniejqcych po zakoiczeniu projektu 1

Wiek, stan zdrowia, niesamodzielnoSC, ub6stwo, wszystko to sprawia,
2e osoby starsze zam eszkale na obszafte Tewita|zacll tracq
moz iwosc kozystania z uslug rehabilitacylnych I uczestnictwa w zyctu
spolecznym co prowadzr do wykluczenra spolecznego lych osob.

Zakres projeklu

Miejsce realzaci Obszar rewilalzacjiw Gm n e Prelrowce Wielkie
Okres reaiizacji 2020-2423

Szacowana wartoSa 700 000 zl
r6dlo f nansowania Budzet gminy/ Fundusze UE EFS 9.2 2 dzialanie z RPO WSL na lata

2014-2020
Numer projektu

Tylul prolektu

Gmina Pietrow ce Wie kie

Nasze miejsce - utwotzenie Swietlicy Srodowiskowej dla dzieci i

mlodzie2y z obszaru rewitalizacji.

12

Wn oskodawca/Realizator
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Skrocony op s problemu

do rozwrqzanla
Brak wyslarczajqcej liczby miejsc pzeznaczonych do spedzanta
wolnego czasu dedykowanych dla dzieci mlodziezy, a takze nrskr
poziom edukacji na obszatze tewilalizacji.

Zakres projekt! Uruchomlenie Swiet[cy Srodowiskowej dla dziecirm]odzrezy, w ramach
kt6rel organizowane bQdq r62nego rodzaje zajgcia Swellica zostanie
takze wyposazona w nrezbedny sprzet.

Efektem projeklu bedzie sprawnie tunkcjonujqca Swietlica

Srodowiskowa zapewniajqca dzieciom i mlodziezy z obszaru
rewitalizacji miejsce do spedzania czasu wolnego, wsparcie w
zakresi€: rozwjjania zaintereaowai i podnoszenia swoich umiejqtnoSci
Lieba os6b zagro2onych ub6stwem lub wykluczeniem spolecznym
objetych uslugami spolecznymi Swiadczonymiw interesie og6lnym w
prog€mio: 50 os.
Liczba wspartych w programie miejsc Swiadczenia uslug spolecznych
islniejqcych po zakodczeniu projektu: 50 os.

Prognozowane rezullaty

l\rlelsce realizacjr Obszar rewita izacji w Grninie Pietrowice Wielk e

Okres realzacii 2024 2423

Szacowana wartoSC 500 000 z]

2rodla finansowania

Tytul projektu

Budzet gmrny/ Fundusze UE EFS I 2 4 dzialan e z RPO wSL na lala
2014-2020

Edukacta ekologiczna

Wnioskodawca/Realizator Gmina Pielrowice W elk e

Skr6cony opis problemu

do rozwiqzania
Problemem jest niska Swiadomos6 os6b z obszaru rewitalizacj w
Takresre och'ony 6rodowrsha naturalnego oraz zrnre,sze'rra e.nisj'
zanieczyszczeh do 6rodowiska

Zakres projektu Projekt obejmule realizacje warsztatow i spotkan po6wieconych

ekolog i a takze opracowanie material6w informacyjnych dla os6b z
obszaru rewitalizacj .

Prognozowane rezullaty Efeklem projektu bedzie podniesienie !jwiadomoSci ekologrcznel
wiedzy na temat ochrony Srodowiska na obszaze rew alzacji W
konsekwencli przyczyni sie 1o do poprawy stanu Srodow ska
natura nego
Lrczba zorgan zowanych warsztat6w/ szkolen: 4 szt
L czba os6b objgtych szkolenrem w zakresie edukacli eko ogicznei: 30

los l
Obszar rewrta izacji w Gminre Pietrowice Wie k e[,,1]eisce realizacjr

Okres realizacii 2019-2424

Szacowana wartoSc 200 000 zl
7rod1a finansowania B!d2et gminy/ 8udzet pafistwa WFOS GW

opracowanje B-Expeft sp. z o.a
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a
a

Rysunek 30, Lokalizacja projekt6w infrastrukluralnych

)

zt&lo: opracowanie B-Expgtl sp. z o-o

8 Charakteryslyka pozostatych rodzajow przedsiewzie6 rewitalizacyinych

Oprocz projektow wymien onych w poprzednim rozdziale, przedsrQwzrecia rewtahzacylne bedq

sukcesywn e uzupelniane innymr dzialan amr Z wypeedzentem nie rnozna przewdzieC wszystkich

dzralan Jakre bedq polrzebne do wyprowadzen a obszaru rewrtalzacli z sytuaclr kryzysowel stqd

Gmina Pietrowice Welkre bedze na biezEco reagowaa na polrzeby mieszkaic6w i lokalnej

spolecznosci. aktLra izujqc poszerzajqc Program Rew ta|zacji o kolejne dztalan a.

Przedsigwzrecia uzupelnialqce Lokalny Program RewtaLzacl dla Gminy Pietrowce Wielkie na

lala 2O18-2023 tea|zowane na obszarze rewita|zacii:

. Termomodernizacja budynk6w mieszkalnych zwtgkszene efektywno6cr energetycznej.

a w lym ocieplenie obektu. wymana oswetenla na energooszczedne wymana stolarkt

drzwiowej i okiennet na )ak ra)batdziei szczelne. by oszczedzrc energie, a takze montaz

odnawralnych 2rodel crepla Projekty lego typu nakierowane sq na mieszkahcow

zdegradowanych. zan edbanych budynk6w zloka izowanych na obszarze rewitalizacjr

ozialan a bedE realzowane przez Gmnq Pretrowice Wreikre poprzez odpowednio

lkrerunkowane dofnansowanra Rea zacla dzalai przyczyn se do osiqgnrecla celu nr T

Poprawa jakosc zycia mieszkaic6w obszaru rewtalizacii wraz z ulworzeniem wysokiel

lakosc przestrzenr publicznel

. Organizacla wydarzen kulturalnych. edukacyjnych, spo(owych w ramach aktyl/,r'izacji

i integracii os6b zamreszkujEcych obszar rewrtalizacji Prowadzente dzialai ukierunkowanych

ma zagospodarowanre czasu wolnego m eszkaicdw bedzte prowadzone przez instytucle
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kLrllury dzralalqce na obszape te.,r/,lalizac! o(az z in clatywy mieszkancdw Prowadzente tego

typu dzialan przyczyn sedoosrqgniecacelunr3 Aktywrzacla integracja spoleczna wraz z

rozwojem przedstebiorczoSci iograniczanrem wykluczenia spolecznego wSr6d mieszkaflcow

obszaru rew talizacjL.

. Praca socjalna z osobami ubogmi kozystaiEcymi z pomocy Gminnego Osrodka Pomocy

Spoiecznel zamieszkuiqcym obszar rewtalizaclr. Prowadzente tego lypu dzlalan przyczynt

siQ do osrqgnrecia ceu nr 3 Akty.vvzacla i ntegracla spoleczna wraz z rozwojem

przedsrQbrorczoscr r ogranrczantem wykluczenia spolecznego wsr6d mteszkanc6w obszaru

rewila izacji

. lntegracla os6b niepelnosprawnych z obszaru rewilalizacj- przedsiewzieca nakierowane

na aktwvzacte ntegracle os6b n epelnosprawnych ae takze w zakresie dzralan sluzEcych

poprawe zdrowa, aktywnosc fizycznej czy edukacji Prowadzen e tego typu dzalai
przyczynr sre do osrqgn ecra celLr nr 3 Aktywrzacla rintegracja spoleczna wraz z rozwojem

przed s Q brorczosc ogran czaniem wykluczen a spolecznego wsr6d mieszkaic6w obszaru

rewita rzacjr.

. Promocja regonu i dziedzrctwa kulturowego wystepljqcego na obszarze rewta rzacj w
Gminie Pietrowice Wielkie ukierunkowana na wzmocnienie potenclalu turystycznego

Prowadzenre tego typu dzralan przyczynr si? do osiqgntecra ce u nr 3 Aktywizacja ntegracja

spoieczna wraz z rozwolem przedsiebrorczosci iograniczaniem wykluczenia spolecznego

wsr6d m eszkahc6w obszaru rewitalzaclr

Powyzsze projekty krerunk rozwolu sE sp6inez Programem Rewitalzacli rwplynq pozytywnre

na rozwqzywane zdragnozowanych probemOw wyslepujEcych na terente Gminy Petrowce Wielke,

w tym zwlaszcza problemow zaobseMowanych na obszarze rewita zacl. przyczyniajq ste r6wniez do

ch zminrmalzowania bEdz tozwiqzan a. a tym samym do poprawy sytuacli os6b zam eszkalych na

obszarze rewila zaclr Ponadto nie wyk ucza se rea zaclt rnnych dzialai sp6lnych z wtzlq celanl

nrnielszeQo dokumentu
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s Mochanizmy zapewnienia komplementarno6ci miedzy po3zczeg6lnymi proloktami/
pr2od8lQrzhci.mi rewitalizacyinymi oraz pomiQdzy dzial.niami ,6tnych podmtot6w i
furduazy na obszane objQtym programem rewitalizacii.

W celu skulecznego wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze zd agnozowanel s)luacj

kryzysowel konreczne lest zapewn enre komplernentarnosc na poz om e zaplanowanych proleklow. a

takze zap anowanre zapewn enie finansowanta przedstQwzlec uletych w LPR dla Gm ny Ptetrow ce

Welke. Zachowanre komplementarnosci pomredzy poszczegOlnymt dztalaniam pozwala na lepsze

wykorzystanre Srodkow flnansowych P anowane do realzacl prolekty rew talzacyJne bedq

frnansowane z r62nych wzajemne iEczqcych srq uzupelnrajEcych 2rodel. z wykluczeniem ryzyka

podw6inego dofinansowanra.

Nin etszy dokument zachowuje zgodnosa pod wzgledem komplementarnosci w precru

aspektach:

. Przestrzennyrn.

. Problemowyrn,

. Proceduralno-lnst!4ucJonalnym,

. Mredzyokresowym.

. 2r6del frnansowan|a.

Aspekt zwrEzany z zagadnenem komp ementarno6cr projekt6w w ramach rewtallzac]r lest
obok szczegolowel dagnozy partycypaclr spolecznel bardzo waznym eementem opracowywan a

Programu Rewla|zacli co lest podkreslane rown e2 przez Mrntsterstwo Rozwoju Komplementarno6a

jesl w lym wypadku rozumiana jako zapewn enre pow azan pom edzy poszczegolnym prolektamt. co

ma umoz rwic wykorzystanie Srodk6w finansowych peeznaczanych na rewitalizaclQ. oraz zapewnta

skutecznosc dzrala/l w kazdym obszarze problemowym

Komplemeniarno56 przestrzenna - w ranTach n n ejszego dokumenlu zap anowano wszystk e

przedsiewzrQc a w tak spos6b, aby uzupelnialy siQ w przeslrzeni gmlny Dzralanta zaplanowane

w ramach n n elszego dokumentu bQda takze oddz aiywac na nne obszary gm ny a przede wszystk m

ra wyznaczot\y obszar zdegradowany Przy sporzqdzaniu Lokalnego Programu Rewitalzacli dla

Gminy Pretrowice Wrelk e uwzglednrono wzalemne powrqzanra zgloszonych projektow ze wszystkich

piQciu sfer komplementarno6c . By uwzglQdnra efektywniejszE synergle pomedzy dzialaniamr

zaplanowanymi do realizacjr bQdzre r6wnrez wykonywana cqgla anaiiza nastepstw podejmowanych

decyzjidla politykr przestrzennel gr. rny

Komplementarn056 problemowa - zap anowane do realzacli dzialanta uzupelnrajE sie

tematycznre co spowodule. z LPR dla Gm ny Pretrow ce Welk e bedzie oddzialywal na wyznaczony

obszar zdegradowany we wszyslkich sferach (spoleczneJ gospodarczel Srodowiskowej. technlcznel

przeslrzenno- funkcjonalnel). Opracowany program rewilalizacji oparly lest na kompleksowyrn

podelSc u do zdragnozowanych prob em6w wystepulEcych na obszarze zdegradowanym Wdrozen e

projekl6w podstawowych, ae rtych z listy uzupelnialqcej przyczyni siQ do rozwiEzania problem6w

wyslepujqcych na obszarze zdegradowanym we wszystkrch slerach w tym spolecznel, gospodarczel

przestrzenno funkclona nej lechncznel bQdzie meC rownre2 pozytywny wplyw na Srodowisko

naturaine Program RewtalEacli zostal opracowany w tak spos6b, aby obejmowal calosctowe
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podejaoe do wyprowadzanra obszaru rewlaltzacji z sytuaclt kryzysowel dlatego tez zawiera projekty

zarowno rnfrastruktura ne jak i ,.miekkie", takie iak np. zajgc a dia uczn 6w szkotenia majEce sluzya do

walk z wykluczenrem spolecznym I braktem aktywnosc spoleczno zawodowel i gospodarczej

na zdegradowanym terenie

Komplementarnos6 proceduralno-instytucjonalna zwqzana jest z system za.z4dzanta

Programem Rewitalzacl Gm ny. ktOry to pozwo na efektFvne wspotdz atan e na lego rzecz r6znych

rnstytuclr oraz wzajemne uzupelntante ste I spojnosc procedur Do zadan nale2qcych do LlrzQdu

GmnywPetrowcachWekchbedzienalezalokoordynowanrewszystkchdztalanwramachLpRda

Gm ny Pietrowce We ke lak r6wn ez ich aktualzacla Urzqd bedzie rdwnlez koordynowat i opiniowal
proiekly pochodzqce od Rady Gmlny dotyczEce obszaru rewtatrzacli. Opracowany systern

zarzqdzanra programem rewilalzacll pozwol na efektywna wspdtprace lnstytucjizar6wno publicznych

iak i prwatnych

Komplemenlarno56 miedzyokresowa Lokatny program Rewlalzacli dta cminy piekowice

Welke Jest kontynuaclq poprzednrch dzralan podelmowanych w szczeg6lnosc wokrese2OO72013

w kontekscie anga2owan a Srodk6w unllnych w dzalana prospoieczne r pzyczyn ajqce se do

rewlalzacl W poprzednel perspektywie programowania funduszy uniinych Grnrna pietrowce

Welkre nie opracowala programu rewrtalzacl , iednakze podeimowano liczne dzlalanta malqce na ce u

rewitalrzacjQ obszaru zdegradowanego. Nrnielszy dokument po @z p erwszy podelmlje kwestre

kompleksowej rcwila zaqt w Gmne Petrowrce Wietkie uwzglQdnrajqc lednoczesn e dziatania

rnfrastruktura ne jak r spoleczne Dziekr temu probtemy z kt6rym boryka sre gmina zoslan4

znrwelowane. a zdegradowanel przeslrzen zostanre pzwvr6cony lad przeslrzeni publicznel

ZalozenE LPR odnoszq siQ sci6le do tych zapis6w (korespondulE z niml) islanowiE logiczne

nawqzane do uprzedno podelmowanych dzralad. Wntosk wyoqgnrete z realizacl poprzedntch

dzialai rnweslycyjnych spolecznych pozwalajE naleszcze bardztel efektywne wykotzystanie 6rodk6w

mozlwosc w a\lualnej perspe(tywte 'tlarsowel
Komplementarnos6 ir6det finansowania- Prolekty zaptanowane do reattzacji uwzg edniajE
konrecznosc uzupelnrana lqczenra wsparcra z lunduszami z dznych 2todd untlnych EFRR, EFS

bez ryzyka podwojnego finansowan a Uzupeln eniem Srodk6w wsp6tnotowych bgdz e wklad wlasny

podniotow odpowiedzialnych za realzaclQ poszczeg6lnych dzialan (wklad wlasny pubticzny z bud2etu

gnriny) Pomredzy dzralaniam zap anowanymi w dokumence zachodz Scisla synergra szczegolnie w

ramach projekl6w finansowanych z EFRR I EFS W LPR dla Gmrny Pretrowce Wielkie zalozono ro2ne

2r6d1a frnansowania by efektywn el I skuteczniej wdra2ad dz alanra rewlatrzacylne

t0 ltlochankmy intogrowania dzialaf

Proces integracjijest wa2nym elemonlem niniejszego programu reu/italizacji. przede lt/szystkim

pod t tzgledem ptaszczyzny cel6w, kt6re maja zostac osiagni?te dzigki poszczeg6lnym projektom

zaplano!,tanym w Lokalnym Programie Rewitatizscii dla Gminy Pietrowice Wielkie. Do cst6w tych

nale2y przede wszystkim popraf,,a jakosci 2ycia mieszkahc6w w vczegdlnosci grup zagro2onych

wykluczeniem spolecznym, odnows prz€strzeni publicznlrch oraz aktywizacje i integracja spoleczna.

lnlegracja dotyczy dzialai polegajqcych na polqczeniu pr2edsiQwziec organizacyjni€, konc€pcyjnie
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r frnansowo Trzy autonomczne poziomy tnlegracl (nlegracla na pozromte celow, tntegracla

na poz om e partycypacli spolecznel lntegracja na poziomie zatzAdzanta wdrazaniem)

sq uzupeln entem komp ementarno6c prolektdw Glownym zamyslem zapewnren a rntegraclt

poszczeg6lnych prolekt6w programu rewtalizacli jest zalo2enre ze ka2de z przedsigwz ec zwieksza

swojwlasny potencjat poprzez czerpanie z rnnych projektow, co pozwala na uzyskanle efektu synergr

Gl6wnym mechanizmam integracj w Lokatnym program e Rewitalzactr d a Gminy p etrow ce
wlelkre bQdE

. Inlegracla na pozionrle cetow - ntegracja zoslala zaplanowana na etape pzygotowanta

prolektu a kontynuowana bedze na etape wdrozenrowym cmrna pietrowice Weke
przygotowala doglQbnq anarze pokzeb dotyczacych rew ta tzacl przeprowadzono badanre

ankielowe konsultacje spoleczne aby wlqczyc mieszka6c6w. organtzacje pozarzqdowe,

pzedsrebiorcdw w proces lworzenta programu rewta izaclr Dzrqk temu zawarte w n nrelszym

dokumence przedsewzigcia sq odzwierctedlenrem realnych potrzeb Moz iwos6 zglaszanta
przez m eszkahc6w prolektow do ealEaq piyczy a sg do zaplanowana calosctowel,

lonoleksowej r zi Aorow6-e, inlerwe-(,t

. lntegracla na poztomie partycypacj spolecznel- zoslante zapewniona w c2aste procesu

wdrazania programu rewitalizaci przede wszystkim poprzez spotkania z mteszkancamr

dyskusje na temat potrzeb spotecznych z otganizac)ami pozatzEdowym poszczeg6lne

dzialanra zostana poddane montorowanu topnrowanu dziQkt sprawozdanomz montorinqu

ninielszeOo dokumentu.

. lntegracla na pozLorn e zatzEdzan a wdro2en em - zostanre zrealzo\{/ana poprzez systera

moniloringu i ewaluacjt System monitoringu I oceny skutecznosci dziala6 i system

wprowadzanta modlrkacjr w reakcl na zmrany w otoczen u programu zoslal szczegolowo

opisanywrozdzialenrl4 lntegracla powiqzany z niq efekt synergiizostanle wykorzystany w

systemie zarzqdzan a programem rewitaLzacli dta osqgnqcta zaplanowanych cet6w kt6re

zostaly sprecyzowane lakze pod wzgledem m erza nych wska2nik6w co wplynie pozytywnre

na realEaclQ zalozeh i celow programu rew taiizacjt
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12 lrech.nizmy whczonia mloszkaic6w, pr.odsiQbioB6lr, i innych podmiotdw i grup
aktywnych nateronio gminy w proces rgwitalllacJl.

Partycypacla spoleczna to ogol dzralan podejmowanych na rzecz zwrgkszan a !dz alu

spolecznoSc lokalnel w procese podeJmowania decyzjr dotyczqcych zamieszkrwanel jednostki

terylorialnel. Gl6wnym rnteTesaTUszam sq

. n4 eszkancy obszaru rewrtalzacl

. Przedsrebiorcy prowadzEcy dzrala nosc na obszatze rcwilalzaqi

. NGO dzralalqce na obszarze rewtalzacj

Mechanizm wlqczen a meszkan obeimule zar6wno etap opracowanra Lokalnego Programu

Rewrtalrzacl lak iego wdrozenre Na etaple opracowanra wszyscy interesarusze mog r uczeslnrczyc

w spolkaniach rkonferenclach organrzowanych w ramach konslrltacjr spolecznych oraz wypelniac

anklely przygolowane w ce u oceny sytuacl kryzysowel oraz zaplanowanra dz alai rewtalizacyjnych

Na etapie wdrozen a monrtorowan a LPR powolany zoslanre zespol ds rewrtalzaclr w kt6rego sklad

bedq wchodzic takze przedstawicie e interesariuszy W ramach realizacjr projekl6w

infrastrukturalnych mreszkancy bQdq zapraszan do konsLrltowan a zamrerzen inwestycylnych

zar6wno na etapre formulowanra zakresLr zeczowego zadanra jak opracowanLa dokuraentacli

projektowej W przypadku nrekl6rych zadan zaklada sie wlqczenie mieszkahc6w w opracowanie planu

funkcjonowania zagospodarowanel przestrzenr publicznel Ponadto planowane lesl kontynuowan e

dotychczasowei formy komunikacjr poprzez stronQ internelowq gm ny Dostepne rnformacje dotyczqce

zaprsdw Programu corocznych sprawozdan z jego realizacji raporl6w ewa uacyjnych

monrtonngowych, rnformacle o ewenlua nych spotkaniach r nnych wydarzeniach dane od osob

zalmujqcych se procesem rewrlalzaclr. umozlwrE swobodny przeplyw informacl i bezposredni

kontakt z interesafluszami na kazdym etapie prowadzonego procesu rewta rzacli Przedstawicieie

poszczeg6lnych grup rnteresariuszy bqdq mogl aktylvn e uczestnrczyd w ocenLe rmonrtorngu dzralan

prowadzonych w ramach Loka nego Programu Rewitalizacii araz zglaszaA ewentua ne uwagi do

zespolu ds rewilalzacl za posrednrchvem poczty e ektronrcznej (na b ezqco) lub w trakcie spotkai

dla interesanuszy organizowanych raz na p6l roku

Celem partycypacli spolecznej lest efektywn elsze zazEdzanie gmrnq. skuteczne

rozwEzywan e problem6w rozw6j demokracjr oka nej oraz rntegracla Srodowrsk lokalnych Do dzralah

podelmowanych w ramach partycypacji nalezy rnformowanre konsultowanie dzialai. a tak2e

wspdldecydowanie konlrola dokonywana przez obywatel Program Rewitalizacli wymaga

wsp6ldz alania samorzqdu gmrny spolecznosct na kazdym elapre przy opraco$ywanilr aktualizacl

a lakze na etap e wdrazania tealiac)

W ramach partycypacji spolecznel przy hvorzeniu Programu RewitalEacj Gmrny P etrowice

Wielkie na lata 2018 2423 ptzeptawadzono kampanQ rnformacylnq oraz szeTeg dzialan aktywnie

wlqczajqcych mieszkaic6w gmlny w podelrnowanre istotnych decyzji dotyczqcych przyszloscr oraz

dzialanra gmrny Na slrone rnternetowej Urz9du Gmrny w specjalnel zakladce pojaw a siq rnformacja

oraz wskazane zoslaly metody ldza1u w powstawan u opracowyrvanego dokumentu wszyscy

mieszkahcy mogiwypelnc ankiete dostepnq w formie pap erowej na spolkaniach organizowanych
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w ramach konsultacji spolecznych w trakcre zebran wiejskich odbywajEcych sre w dniach 20-27

wrzesnia20lTrokuwlT solectwach Ponadto4 pa2dzrern ka ozz 21 tstopada 2017 tokuwCentrunr

Spoieczno-Kulturalnym w Pietrowicach W elk ch odbyty sie konferencje dta wszystkich nleresariusz

zgromadzly kolejno 21 lczestn k6w 26 uczeslnrk6w W konferenclach uczestntczyli przedstebrorcy,

peedstaw cie e atgartzacj pazazEdowych dz alalacych na lerenie gm ny sohysi radn mieszkaicy
gmrny. Celem konsultacjr bylo ptzekazar e nformacj poznanre opini meszkanc6w i pozostalych

nteresanuszy. dragnoza analza polrzeb a przede wszystkim zaangazowanie spoleczno6c toka nel

w proces zarzEdzania gminE i tworzenle ProqramLJ Rewrta izacj

Ankreta dotyczqca Programu Rewitalzaclr skladala siQ z I pytan, ktdrych ce em bylo poznan e

oprni mieszkahc6w w zakresre negatywnych ziawsk spolecznych gospodarczych Srodowskowych

przestrzenno funkclonalnych i technicznych Lqcznie na spotkantach konsultacylnych zebrano 259

ank et 46 64% wszyslkrch respondentow slanow y kobrety 53.36% - mQzczyin 18 92%

ankretowanych to meszkancy Prelrowic Wielkich 11 97% Pawlowa 119701, Makawa. 1120%

Ktow atek 10 42ok Samborowc. 7 72'k Cypeanowa 7,72yo Zetd^n 541% Ko-nc, 541ok

Grodczanek. 5.02% Lekarlowa oraz 4 25% Amandowa

Natwrecej ankietowanych (41.31%) stanowly osoby w wieku 45-64 )at_ 32,43yo 25 44 tat,

20 85% 65 at i w qcel 43 41% respondent6w ma wyksztalcenre zawodowe 32 11% atednie 't4.37ak

wyzsze. a 9.69% podstawowe Wekszosa (59.06%) to osoby praculqce. 31 89% lo emeryci lub

rencrScr 5 51% bezrobotnr, a 3,5470 uczntowe ubstudenc

Ponad polowa respondent6w uwaza 2e gmne zdecydowan e potrzebny lest program

o2ywrenia gospodarczego. spolecznego i przeslrzenno Srodowrskowego w poslact Programu

Rewrtalzacl 41 83% odpowedzalo .Raczel tak . )edynie 279yo rwaza ze tacze) nre Wrgkszosc

os6b (87,16%) jest zadowolona ze swojego miejsca zamreszkan a, a 47,27% os6b doslrzega

pazylpne zi\ia y dokonane w ostatn m czase w swotm mrejscu zarnteszkania 42.97o/a udz eltlo

odpowredz . Raczel tak

Mieszkancy wskazulqc m elscowosc nalbardziej potrzebljqce rewitalizacji wymienra I

nalczQsciej Gr6dczank (1788%) nastepnre Amand6w (14 96%) Mak6w(1241%) P etrowice Wrelkre

(1058%) Jako obiekty w nalgorszym stanie iwymagalqce odnowy wskazywano przede wszystkim

budynek PKP w Pretrowrcach Wielkich (43,27%). Zamek w Krowiarkach (6.43%) remizQ Ochotniczej

Stra2y Pozarnel w l.lakowe (4 860/0) oraz budynek starej poczty w Petrowcach Wetkch (409%)

lnne wskazywane budynk to remiza Ochotnlczej Strazy PoZarnel w Pletrowicach Wielkrch, stodoly w

Samborowrcach budynek socjalny przy u Fo warcznei w Krowrarkach Dom Kultury

w Samborowicach czy dawna szkola w Zerdzinach

Jako najwazniejsze probiemy wyslQpujqce w mtejscu swolego zarnteszkanta respondencl

wskaz,.wa r nrsk pozrom uczestn ctwa w zycu pubrcznym ikulturanym (2043%) odplry tudzr

mlodych idobrze wyksztalconych (18.86%) n ewystarczajacy dostep do infrastruktury drogowej tubiej

zly slan techniczny (11 14%). brak poczuc a bezpreczenstwa \10_29ya), zanreczyszczone Srodowsko

(1A.14d/o) Dzialania. kt6re mialaby poprawic sytuaclq gmrny w zakresie negatywnych zjawisk

spolecznych to poprawa doslQpu do uslug da os6b starszych (18.1Tolo), organtzacla wlQkszel ltczby

wydarzear o charakterze kultura nym. integracylnym oraz rekreacyjnym da mieszkanc6w (17.62%)
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.ealizacja program6w szkoleniowcdoradczych (15,33yo) oraz aktwizacji i integracji (12,07%), a tak2e

dodatkowe zajQcia pozalekcyjne (10,93%). W ramach pzeciwdzialania negatywnym zjawiskom

gospodarczym wskazylvano ozbudowanie systemu ulg i zwolnieh dla podmiot6w prywatnych

inwe-stujacych na terenie gminy (38,130,6) oraz programy wsparcia szkoleniowo{oradczego dla os6b

zainteresowanych prowadzeniem wtasnej dziahlnosci gospodarczej (33,08%). W sfeze

Srodowiskorcj, pzestrzenno-tunkcjonalnej i technicznej wedlug respondent6w najbardzi€j potrzebna

jest rozbudowa i modsrnizacja: infraslflJklury drogor,vej (23,85%), infrastruktury sportor,!€j, rekreacyjnej

i turystycznej (17,17olo), Swietlic wiejskich (14,94%) oraz odnowa zabytk6\t! 112,72oh1.

Wyniki pzeprowadzonej ankiety wskazujq, 2e mieszkaicy dostzegajq problemy w ka2dej ze

sfer tunkqonowania gminy, jednak sq pozytywnie nastawieni do zmian i ni€ chcq opuszczac swojego

miejsca zamieszkania. Naiwa2niejszymi kwestiamijest anga2or/anie sie c€lej spoleczno6ci lokalnej w
rozw6j gminy, oryanizowanie wydazei, kt6re antegrowalyby i zwiekszaty poczucie wsp6lnotowo6ci

wsr6d mieszkaic6w oraz poprawa slanu jakosci dr6g i budynkow.

13 System realizacii (wdraiania) programu.ewitalizac.ii

Gmrna Pretrowce Welkre reprezenlowana Wzez Utzqd Gminy Ptetrowce Welke jesl

odpow edzialna za ptzygotowanie r wdrozenre Lokalnego Programu Rewtaitzacjr d a Gmrny P etrowice

wielkie na lata 2018-2023.

Koordynowanie i inicjowanie procesow rewita I zacyjnych wynrka przede wszystkrm z specyfiki

zakresu zadalr samej gminy do kl6rej nale2q miedzy innym:

. Zatlania zwi4zane z p lnowanrem ladu przestrzennego. gospodarkr nieruchomoscrami.

ochrony Srodow ska r przyrody oraz gospodark wodnej.

. Adminrslracia gminnych drog ulic, mostow, placow oraz organrzacii ruchu drogowego.

. ZaopaleenE w wode, kanalEaclg, usuwanie I oczyszczane Sciek6w komunalnych,

utrzymania czystosci I porzEdku oraz ur2qdzen sanltarnych wysypisk i unieszkod iwran a

odpad6w komunalnych, zaopatrzenta w energie eleklrycznE cteplnA oraz aaz

. Dzialania zwiEzane z pomoca spolecznq w tym osrodkr I zaklady opekuncze

. Edukacji publicznej.

. Kultury, w lym b bliotek gminnych i nnych nsty,tucji kultLrry oraz ochrony zab)4kow i opiek nad

zabytkam l

. Kuitury fzycznej i turystyk w tym teren6w rekreacyjnych i urzEdzeh sportowych iwetu innych

zadah

Aby usprawnc proces realizacjr zapisow Lokalnego Programu Rewilalizacli dta Gminy

P etrowice Wielkre osoba odpowredzialnE za zarzEdzanie bedzre Wojl cminy Za nadzor merytoryczny

i koordynacje odpowiedzialny bQdzre zespol do spraw rewttaltzaclr oraz Koordynatora ds rewtatizacj

Koordynalora rewita izacj wyznacza Woll crniny sposr6d pracown k6w Urzedu Gmtny o odpowrednich

kwalifikacjach doswadczeniu w szczegolnosct w zakresie pozyskiwania Srodk6w untlnych Gl6wnym

zamyslem. co do odpowiedzialnosci za przygotowante I wdrazanie programu rewtalizacji jest

powierzenie zadan pracownikom UrzQdu Gminy W zwiEzku z powyzszym nie przewidule ste
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dodatkowych kosztow zwqzanych z zaeEdzaniem programem rewta izacl Sktad zespolu do spraw

rewitalzacli zoslanre zaproponowany przez Koordynatora ds rewrta|zacji przedlozony W6itowi do

akceptacji. W sklad zespolu bQdq tez wchodztd, pracownicy Referatu OrganEacyjnego UrzQd! Gmtny

oraz przedslawcie e mieszkaic6w obszaru rewrta|zacl NGO dzralaiacych na obszarze rew la rzacl

Oraz przeds ebiorc6w z lego lerenu. a lakze przedstawiciel GOPS oraz Biblioteki Gminnej Zesp6l

bQdzre spotykal srq raz na p6l roku w celu montorowanla postepow w reallzacjr Programu a lak2e

organ zacli zadai
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Rysunek 31 Struktura zaEqdzania programem rewitalizacji

r]

t
zrbdb : Ap r acowa n ie wtasne

lstotnq czQiicrq zardwno przygotowan a reahzacli jak wdrozenia programu rewrtalzacjr jest

wlqczen e spoleczne. Przedsiewz Qcia rewitalzacylne ukerunkowane sE przede wszyslkim na

polrzeby mreszkancow obszar6w zdegradowanych, ktore zostaly zdtagnozowane w ntntelszym

dokumence Dlatego te2 operalor bqdzre wsp6lpracowal takze z interesariuszami. a w tym miedzy

rnnymi organrzacjami pozazqdowymi. partneramr gospodarczym w zakresie realtzacjr przedsigwzied

zapisanych w program e rewita zacli.

Do gldwnych obowqzk6w operatora programu rewitalizacji nalezy:

. koordynacla procesow rewrtalizacyjnych na lerenre gmtny,

. planowanie dlugoletniego budzetu gminy z uwzglQdnieniem 6irodk6w na realizacjg

zap anowanych przedsrewz ec rewitalzacyjnych,

. peeprowadzanie akcj iniorrnacylnel i promocyjnej wzglgdem prograrnu. a takze projekt6w

zaplanowanych w dokumencie Lokalny Program Rewitalizaclt dla Grniny Pietrowice Wielkie na

ata 2a1a-2423.

. kooperowanie z interesariuszami i organtzacjami pozaeEdowymi

. monrlorowan e stopnra realizacjr poszczegolnych prolektow rewtalizacylnych,

. przygolowanie i realizacja projektow infraslrukluralnych zapanowanych w projekcie jak

r,,mrekkich",

. a(rurl./owar re p'og'anu rew lalzacj

Organem przylmujacym Program Rewtalizaclt lest Rada Gmlny Pietrowce Wie kie i ona takze

uchwala dokument. ale rownrez koordynule, montoruje rnadzorule lego efekty JakJU2 wspomniano

tealizac)a le2y po slrone operatora ale zesp6l do spraw rewitalizacji we2mie te2 pod uwage, aby

proces wdrazanra poszczeg6lnych projekt6w ulmowal aspekt spoleczny
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14 Systom monitoringu i oceny akuteczno6ci dzlalai | .yst.m wprowadzania modynkrcji w
r€akcji na zmlany w otarczeniu p.ogramu.

SpTawne zarzadzanre i tealizaqa zaps6w Lokalnego Programu Rewrtahzacj wlmaga

opracowanra systemu monrtoringu, kt6ry pozwoli na weryfikaclg skutecznosci poszczegdlnych dziatah

Sledzen e stopnia rcalizaqt zalazei zaprsanych w omawtanym dokumence strategioznym wymaga

lakze dostosowywania do zmreniajqcych siq warunk6w w otoczen u gminy Podstawq obszaru

monilorowanra ewaluaclr Programu bQdzre realizacja dzralan projektow uwzglQdntonych

w n niejszym dokumencie.

Monilorowan e postepow wdrozeniowych dotyczqcych zalozen zapisanych w Program e

Rewitalzaci lest rstolnym czynn krem rea|zacl cel6w a tak2e lest podslawq do sukcesu zwrqzanego

z dzialaniamr ujelymi w dokumencie Aby bylo to mozlwe koneczne lest powterzenre tych funkclr

wlascwym organom lednostkom Za wdrazane LPR monitorowanie postep6w bedzie

odpow€dzialny Koordynator ds rewilallzacji z Urzedu Gminy w Pelrowcach Welkch Wszelke

zmiany w dokufiienc e uchwa ane bQdq przez Rade Gmrny

ironilorowan e omawianego dokumenlu strateg cznego w szczeg6lno6ci zachodzi6 bedzie na

plaszczy2nre postepu rzeczowego r linansowego Prerwsza z plaszczyzn oceny sluzyc bgdzre

zobTazowanru w lakrm stopnu zostaly zreahzowane cee Programu Rewta|zacii. a dtuga z nich

bQdzre kontrolowad raclonalnoSc i wysokosc wydalk6w ponresionych w ramach rea izacji

poszczeg6lnych dzialan lllon torowanre tealzac! zalaze1 zawaatych w nrn elszym dokumence

umozllw dokonanie raz w roku analzy oceny skutkow wdrazanych dzalai rewitalizacyjnych. w

oparcru o szereg wska2n k6w pochodzqcych z pubicznego systemu informaci statyslycznej (GUS)

ub wewnetrznego syslenL 5p awozdawczoscr gn ny

Monitonng odbywac sre bedz e w nastQpujEcy spos6b:

. Ko.rlro a /aplarowanych p?eds'ewz qc czaste

. KontroLa rea izac) zadafl

. Kontro a jakosc wykonywanych zadan

. I\,4onilorowanre wydatkowanych Srodkow. finansowanych poszczeg6lnych zadan

W celu mon torowanLa rea[zac] LPR wykorzystywane bQdq nastgpujqce narzgdzra

; Sprawozdanie przedstawiajqce zTealrzowane prolekty oraz osiqgn ele w nich wskaznlk

Produktu i rezu talu

' Ankiety skierowane do mieszkanc6w obszaru rew ta izacjr

; I\,,lonrtor ng wska2nrk6w oddztalywan a ch stopnta oraz tendencji tch zmtan.

Dzlalan a te malq prowadz C do gromadzenra informacli z 162nych tematow o rewitaltzowanych

obszarach i procesach w nch zachodzqcych oraz rdentyfikacj nowych zlawtsk zachodzqcych

proces6w Zastosowana metodologia pozwo r na oceng pozromu odz alwvanra przedsQwztec na

poszczeg6lne probemy obszaru rewtalizowanego co umozliwi poziom osiEgnieca zakladanych

cel6w Wnroskr z oceny bedE raz w roku udostepnrane za posredn ctwem strony internetowel

wszystkim za nteresowanym interesariuszom

Mon torowanre efekl6w z rea izacl przedsrQwz Qc uwzgledn onych w LPR Gmrna Pietrowice

Wekie odbywa6 sie bedzre zar6wno w trakce jak po zakoiczeniu realLzacl rnwestycli Kiedy
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wszystkie przedsrgwziecra zapanowane w programie zostanq zrealzowane zostanre sporzEdzone
podsumowanre efeklow. co doslarczy kompletnych mtarodajnych danych Zr6dlowych obrazujqcych
postep rzeczowy we wdra2aniu planu oraz umozlwi ocenelego efektywnoscr

Do oceny stopna real za.) zatoze1 LpR dla Gminy pietrowce Wtelkie postlzq odpowiednie

wska2niki monrtoringu Szczeg6ly znaldulE sie w zestawieniLr ponrzej

Tabela 45. Wska2niki moniloringu.

L.p. Wskainiki produktu WanoaC waftoae

1

2

4

5

6
7

L.p.

L.p.

Powrezchnta obszaru objetego rewrtalizacjq Ihal
Liczba budynk6w kt6rym nadano nowe funkcje spoleczne

kulluralne [szt ]
Liczba wspartych przeslrzeni publicznych klorym nadano nowe

'u-k.te.ek.eac/J,1e I hJlt-rd ^e I:zl.l

0

0

0

0

0

0

0

0

240,82

1

T

300

70

Liczba mieszkanc6w oblQtych wsparciem w zakresre aktywzacj I

ntegracji[osoby]
L czba uczn ow, ktorzy olrzymal wsparcte w zakreste nablvania

kompetencji kluczowych [osoby]
L czba zrealzowanych proiekl6w nfrastruktura nych

Liczba zrealizowanych projekt6w.,miQkkich"

Wskainiki rezultatu
Lrczba os6b korzystalqcych ze wsparlel w ramach programu

nfrastruktury
Lrczba wsparlych w programte m elsc Swtadczenta !slug

sPolecznych
stnrejqcych po zakonczenru projektu

Lrczba miejsc o funkcjr kulturalnel i rekreacyjnel istniejqcych
wspartych w ramach prograrnu

Lrczba os6b zagrozonych ub6stwem ub wykluczeniem spolecznym
nabywalEcych kwahflkacle ub kompetencle w ramach programu

5

8

1965

0 1

0 1

0 190

Wskainiki oddziatywania
Udzral osob korzystalEcych z pomocy spoleczneJ

Udzial osob prowadzqcych dzialalnoSC gospodarczq
L czba mteszkanc6w

spadek

wzTost
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