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1. Wprowadzenie – cel, założenia i zakres opracowania 

Podstawą prawną do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Dla Gminy Ropczyce 
(zwanego dalej Lokalnym Programem Rewitalizacji, w skrócie LPR) jest Ustawa z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95), a także Wytyczne 
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Instrukcja 
przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  

Zgodnie z powyższym rewitalizacja stanowi kompleksowy proces, którego celem jest 
wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania 
całościowe, integrujące interwencje na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej 
gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz 
zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Przez działania całościowe rozumie się 
wzajemnie powiązane przedsięwzięcia, które obejmują kwestie społeczne oraz gospodarcze 
lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe. Poprzez prowadzone 
działania zakłada się optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru 
oraz wzmocnienie jego lokalnych potencjałów. Proces ten stanowi wieloletni okres, 
prowadzony przez interesariuszy we współpracy ze społecznością lokalną. Dla prowadzenia 
rewitalizacji wymagane są: 

 uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy; 

 pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających 
go problemów; diagnoza obejmuje kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzenno-
funkcjonalne, środowiskowe; 

 ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych; 

 właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru; 

 zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-
funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej; 

 koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności 
rewitalizacji; 

 realizacji wynikającej z art. 5 ust. 1 rozporządzenia ogólnego zasady partnerstwa 
polegającej na włączeniu partnerów w procesy programowania i realizacji projektów 
rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, 
otwartego i trwałego dialogu z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji 
mają dotyczyć1. 

W związku z powyższym, jednym z najważniejszych elementów opracowania Lokalnego 
Programu Rewitalizacji jest diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, których analiza 
pozwoli na szczegółowe określenie miejsc wymagających rewitalizacji na terenie Gminy 
Ropczyce. Niniejszy dokument został opracowany na podstawie analizy danych zastanych 
(ilościowych) i aktywnego udziału różnych grup interesariuszy.  

Po szczegółowej analizie wskaźnikowej dokonano wyznaczenia obszarów przeznaczonych do 
rewitalizacji. Obszary zdegradowane stanowią: 

 sołectwo Brzezówka, 

 strefa 8.  

                                                

1 Wszystkie poniższe definicje w niniejszym podrozdziale pochodzą z dokumentu pn. Wytyczne 
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju, 
Warszawa, 2 sierpnia 2016 r., s. 5-8. 
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Obszar rewitalizacji stanowi strefa nr 8. Zajmuje 788 ha, co stanowi 5,67% powierzchni gminy, 
a zamieszkuje ją 4615 mieszkańców, co stanowi 17,59% mieszkańców całej gminy.  

Po określeniu problemów oraz potencjałów obszarów określona została wizja obszaru 
rewitalizacji do roku 2020 oraz cele służące jej realizacji. W ramach zidentyfikowanego 
obszaru rewitalizacji zaplanowane zostały projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
wyposażone w następujące elementy: ramy finansowe, zarządzenie programem oraz 
monitoring. 
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2. Powiązanie z dokumentami strategicznymi na poziomie 
gminy 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ropczyce jest jednym z dokumentów funkcjonujących 
w systemie planowania strategicznego gminy. Jest to dokument operacyjny wpisujący 
w główne kierunki rozwoju gminy, ważne jest także wskazanie powiązań LPR z innymi 
dokumentami obowiązującymi w gminie.  

 

Strategia Rozwoju Gminy Ropczyce 2014 - 2020 

Głównym dokumentem strategicznym gminy jest Strategia rozwoju. Nadrzędnym zadaniem 
Strategii jest realizacja celów polityki rozwoju państwa na obszarze Gminy do 2022 roku 
podejmując realizację celów w ramach trzech obszarów strategicznych: 

 Obszar I – Gospodarka 

 Obszar II – Infrastruktura i środowisko 

 Obszar III – Kapitał ludzki i społeczny. 

Głównym celem Strategii jest przygotowanie i prowadzenie działań zmierzających 
do osiągnięcia pożądanego celu – przy uwzględnieniu istniejących warunków, określonego 
miejsca czy też czasu. 

Lokalny Program Rewitalizacji wpisuje się w zakładane cele Strategii, jednocześnie dokument 
ten wskazuje, w którym kierunku w szczególności powinny być planowane działania w ramach 
rewitalizacji. Kwestie związane z rewitalizacją dotyczą w szczególności następujących celów 
operacyjnych wynikających ze Strategii: 

Obszar I – Gospodarka: 

 Kreowanie postaw przedsiębiorczości i innowacyjności wśród mieszkańców, 

 Wspieranie rozwoju instytucji otoczenia biznesu, 

 Kompleksowe przygotowanie nowych obszarów dla rozwoju przemysłu i 
innowacyjnych usług. 

Obszar II – Infrastruktura i środowisko: 

 Rozwój terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz poprawa standardu istniejących 
zasobów mieszkaniowych •Zabezpieczenie ładu przestrzennego w rozwoju gminy 

 Promocja ochrony środowiska, postaw proekologicznych i zdrowego trybu życia. • 
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

Obszar III – Kapitał ludzki i społeczny, w przypadku tego obszaru należy zwrócić uwagę na 
wszystkie cele operacyjne, w ramach priorytetów dotyczących:  

 Przeciwdziałaniu bezrobociu i wykluczeniu społecznemu, 

 Zwiększenia dostępności i jakości oferty edukacyjnej,  

 Rozwoju bazy i oferty sportowo-rekreacyjnej, w tym oferty spędzania czasu wolnego, 

 Kształtowania tożsamości lokalnej w oparciu o zwiększanie dostępu do kultury, 

 Rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego.  

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 
Ropczyce 

Studium z 2012 roku zawiera opis uwarunkowań i określa kierunki kształtowania Miasta 
i Gminy Ropczyce. Celem realizacji założeń Studium jest zrównoważony rozwój funkcji 
i racjonalne zagospodarowanie przestrzeni jednostki miejsko-wiejskiej, zgodnie z wymogami 
ochrony środowiska przyrodniczego. Misja rozwoju gminy: 
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 przyjazna dla środowiska 

 pełna infrastruktura techniczna i społeczna, 

 rozwinięta baza przemysłowa, w tym przemysł rolno-spożywczy, 

 pełna baza usługowa atrakcyjna dla: mieszkańców miasta i gminy, mieszkańców gmin 
sąsiednich, turystów tranzytowych, inwestorów lokalnych i zewnętrznych,  

 oferująca czyste środowisko, atrakcyjny krajobraz, dogodne warunki inwestycyjne 
i połączenia komunikacyjne, zdrową żywność, dobre szkolnictwo oraz bazę sportowo-
rekreacyjną. 

Studium określa zasady kształtowania przestrzeni publicznej związanej m.in. ze zmianami 
w zakresie mieszkalnictwa, układu komunikacyjnego, dostępności do usług publicznych.  
Są to aspekty ściśle powiązanie z działaniami rewitalizacyjnymi, które mają sprzyjać 
poprawie warunków życia mieszkańców i zapewnieniu odpowiedniego rozwoju 
zawodowego i osobistego.  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ropczycko-
Sędziszowskim na lata 2016-2020 

Powiatowa strategia rozwiazywania problemów społecznych jest ważnym dokumentem 
strategicznym, zapewniającym rozwój powiatu w zakresie polityki społecznej poprzez 
odpowiednie planowanie i realizację wyznaczonych celów. Strategia to kompleksowa, spójna 
długofalowa wizja działań́, które będą̨ konsekwentnie realizowane przez rożne podmioty 
współpracujące ze sobą̨ na rzecz dobra wspólnego mieszkańców powiatu.  

Działania realizowane w ramach tego dokumentu opierają się na założeniach 6 celów 
strategicznych:  

1. Wspieranie rodzin i rozwój systemu pieczy zastępczej.  
2. Rozwój systemu wspierania osób starszych, długotrwale lub ciężko chorych.  
3. Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych.  
4. Ograniczenie zjawiska bezrobocia poprzez odpowiednią politykę rynku pracy w 

powiecie ropczycko-sędziszowskim.  
5. Wspieranie i rozwijanie działań na rzecz rodzin i osób znajdujących się w sytuacji 

kryzysowej oraz dotkniętych różnymi uzależnieniami.  
6. Udoskonalenie funkcjonowania instytucji pomocy społecznej powiatu oraz 

propagowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju instytucji społeczeństwa 
obywatelskiego.   
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3. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych  

3.1. Metodologia  

3.1.1. Podział gminy na jednostki analityczne  

Gmina Ropczyce jest jednostką administracyjną kraju o statusie gminy miejsko-wiejskiej. 
W obrębie jej granic wyszczególnione zostały dwa obszary: miejski i wiejski.  

W celu delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji posłużono się podziałem 
Gminy Ropczyce na jednostki pomocnicze, będące intuicyjnym, panującym podziałem dla 
interesariuszy Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 
2001r Nr 142, poz 1591), gmina może tworzyć jednostki pomocnicze, które tworzy Rada Gminy 
w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 
Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut 
gminy. Na terenie Miasta Ropczyce utworzono 9 stref, natomiast w skład obszaru Gminy 
wiejskiej Ropczyce wchodzi 8 sołectw.  

Tabela 1. Jednostki podziału Gminy i Miasta Ropczyce 

NAZWA 
ULICE WCHODZĄCE W SKŁAD 

WSKAZANEJ STREFY 
LICZBA 

LUDNOŚCI 

UDZIAŁ W 
LUDNOŚCI 

GMINY 

OBSZAR WIEJSKI 

Brzezówka 
 

- 137 0,52% 

Gnojnica 
 

- 2186 8,33% 

Lubzina 
 

- 2081 7,93% 

Łączki Kucharskie - 1441 5,49% 

Mała 
 

- 1409 5,37% 

Niedźwiada 
 

- 2737 10,43% 

Okonin - 447 1,70% 

OBSZAR MIEJSKI 

Strefa 1 Bohaterów  Nockowej, Bursztyna   
Władysława,   Dębowa,   Michała   Grendysa,   
Kilińskiego, Kochanowskiego,  Konopnickiej,  
Janusza  Korczaka,  Kościuszki,  Krakowska,  
Krisego,  Króla Kazimierza  Wielkiego, Krótka, 
Księdza Doktora Jana Zwierza, Leopolda Lisa 
Kuli, Masarska nr nieparzyste od nr 1 do końca 
i nr parzyste od nr 2 do nr 28, Mickiewicza nr 
nieparzyste od nr 1 do 93 i nr parzyste od nr 2 
do nr 70, Monte Cassino, Najświętszej Marii 
Panny, Parkowa nr nieparzyste od nr 1 do nr 
17 i nr parzyste całość, Józefa Piłsudskiego nr 
nieparzyste od nr 1 do nr 29 i nr parzyste  od  
nr  2  do  nr  18,  Polna,  Rynek  (plac),  
Sienkiewicza,  Słowackiego,  Sportowa, 
Świętej  Barbary  nr  nieparzyste  cała  i  nr  
parzyste  od  nr  2  do  nr  32,  Świętego  
Floriana, Topolowa, Wierzbowe Miasto, 
Wincentego Witosa nr nieparzyste od nr 1 do 
15 i nr parzyste od nr 2 do nr 22, 
Wyspiańskiego, Księdza Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego nr nieparzyste od  nr  1  do  nr  
135  i  nr  parzyste  od  nr  2  do  nr  148,  
Stanisława  Viscardiego. 

766 2,92% 
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NAZWA 
ULICE WCHODZĄCE W SKŁAD 

WSKAZANEJ STREFY 
LICZBA 

LUDNOŚCI 

UDZIAŁ W 
LUDNOŚCI 

GMINY 

Strefa 2 Adama  Asnyka,  Władysława Broniewskiego,  
Fryderyka  Chopina,  Kolejowa  nr  15,  Józefa 
-Ignacego  Kraszewskiego, Stanisława  
Moniuszki,  Józefa  Piłsudskiego  numery  
nieparzyste  od  nr  41  do  końca  i  nr parzyste 
od nr 28 do końca, Kazimierza Pułaskiego, 
Tadeusza Rataja. 

781 2,98% 

Strefa 3 Armii  Krajowej, Iwaszkiewicza,  Konarskiego,  
Parkowa  nr  nieparzyste  od  nr  19  do  końca,  
Piłsudskiego  nr nieparzyste od nr 31 do nr 39 
i nr parzyste od nr 20 do nr 26C, Siewierskiego, 
Świętej Barbary 40, S. Udzieli, Żeromskiego. 

4072 15,52% 

Strefa 4 Błonie nr nieparzyste od nr 3 do nr 9 i nr 
parzyste całość, Cicha, Kolonia, Wilhelma 
Macha nr 2, Mickiewicza nr nieparzyste od nr 
127 do końca i nr parzyste od nr 98 do końca, 
Pałacowa, Rzeczna, Rzeszowska, Majora 
Henryka Sucharskiego, Szkolna nr nieparzyste 
od nr 35 do końca i nr parzyste od nr 22 do 
końca, Torowa, Księdza Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego nr nieparzyste od 385 do końca 
i nr parzyste od nr 450 do końca. 

1667 6,35% 

Strefa 5 Błonie nr nieparzyste od 11 do końca, 
Wilhelma Macha nr nieparzyste od nr 9 do 
końca, Olszyny, Rolnicza, Spokojna nr 
nieparzyste od nr 1 do nr 5 i nr parzyste od nr 
2 do nr 8, Szkolna nr nieparzyste od nr 1 do nr 
33 i nr  parzyste  od  nr  2  do  nr  20,  Księdza  
Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  nr 
nieparzyste  od  nr  137  do  nr  383  i  nr  
parzyste  od  nr  150  do  nr  448. 

920 3,51% 

Strefa 6 Błonie 1, Wilhelma Macha nr nieparzyste od nr 
1 do nr 7 i nr parzyste od nr 4 do końca, 
Masarska nr parzyste od nr 30 do końca, 
Mickiewicza nr nieparzyste  od nr 95 do nr 125 
i nr parzyste od nr 72 do nr96, Ogrodnicza,  
Spokojna  nr  nieparzyste  od  nr  7  do  końca  
i  nr  parzyste  od  10  do  końca. 

695 2,65% 

Strefa 7 Borki Chechelskie, Leśna, Poręby 
Chechelskie, Wincentego Witosa nr 
nieparzyste od nr 17 do końca i nr parzyste od 
nr 24 do końca. Borki Chechelskie, Leśna, 
Poręby Chechelskie, Wincentego Witosa nr 
nieparzyste od nr 17 do końca i nr parzyste od 
nr 24 do końca. 

819 3,12% 

Strefa 8 3 Maja, Podsłońce, Strażacka, Św.  Anny, 
Wiejska, Zielona, Grunwaldzka 

4615 17,59% 

Strefa 9 Dworcowa, Kolejowa  nr nieparzyste  od  nr  31  
do  końca  i  nr  parzyste  od  nr  24  do  końca,  
Kwiatowa,  Łąkowa, Ogrodowa,  Przemysłowa,  
Robotnicza,  Generała  Władysława  
Sikorskiego,  Słoneczna, Warzywna 

1463 5,58% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Ropczyce 

Na podstawie wyżej przedstawionego podziału gminy miejsko-wiejskiej, przeprowadzona 
została analiza wskaźnikowa, służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji.  

3.1.2. Lista wskaźników wykorzystanych w diagnozie  

Podczas wytyczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy 
Ropczyce zastosowano wskaźniki o charakterze ilościowym otrzymane z różnego rodzaju 
instytucji. Pozyskane dane dotyczyły pięciu sfer: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, 
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przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej2. Lista wskaźników z podziałem na sfery wraz ze 
sposobem ich wyliczenia i źródłem pozyskania zawiera tabela poniżej. 

Dane selekcjonowane były zgodnie z podziałem na jednostki pomocnicze gminy miejsko-
wiejskiej. Wskaźniki zostały określone w sposób względny i przyrównane do 100 mieszkańców 
danej jednostki podziału Gminy Ropczyce. Dzięki niniejszej metodologii możliwe jest 
przedstawienie wartości uwzględniające możliwe, znaczne różnice w liczbie ludności 
wskazanych jednostek.

                                                

2 Ustawa z 9 października 2015r. o rewitalizacji (art. 9) 
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Tabela 2. Zestawienie wskaźników wykorzystanych w diagnozie  

LP. ZJAWISKO 
NAZWA 

WSKAŹNIKA 
ŹRÓDŁO 
DANYCH 

METODOLOGIA 
OBLICZANIA 
WSKAŹNIKA 

ŚREDNIA DLA 
GMINY 

ŚREDNIA DLA 
WOJEWÓDZTWA 

DEMOGRAFIA 

1.1. Przyrost naturalny Przyrost naturalny w 
przeliczeniu na 100 
mieszkańców 

Urząd Miasta i 
Gminy (dane na 
dzień: 
31.12.2014r.) 

Przyrost naturalny 
dzielony przez liczbę 
ludności oraz 
pomnożony przez 100. 

0,33 0,07 

1.2. Saldo migracji Saldo migracji na 
pobyt stały w 
przeliczeniu na 100 
osób wg faktycznego 
miejsca 
zamieszkania 

Urząd Miasta i 
Gminy (dane na 
dzień: 
31.12.2014r.) 

Saldo migracji dzielone 
przez liczbę ludności 
oraz pomnożony przez 
100. 

4,98 -0,11 

RYNEK PRACY 

2.1. Bezrobocie Liczba długotrwale 
bezrobotnych w % 
bezrobotnych 
ogółem (liczba osób 
bezrobotnych 
ogółem wynosi 1866) 

Powiatowy Urząd 
Pracy w 
Ropczycach 
(dane na dzień: 
31.12.2014r.) 

Liczba osób 
długotrwale 
bezrobotnych dzielona 
przez ogólną liczbę 
osób bezrobotnych 
podana w % 

3,87% 61,50% 

PODMIOTY GOSPODARCZE 

3.1. Podmioty 
gospodarcze 

Liczba nowo 
zarejestrowanych 
podmiotów 
gospodarczych w 
przeliczeniu na 100 
mieszkańców 

Urząd Miasta i 
Gminy (dane na 
dzień: 
31.12.2014 r.) 

Liczba nowo 
zarejestrowanych 
podmiotów 
gospodarczych 
dzielona przez liczbę 
ludności oraz 
pomnożona przez 100. 

5,4 
 

Dla obszaru 
wiejskiego – 7,6 
Dla obszaru 
miejskiego – 10,6 
 
 

POMOC SPOŁECZNA 

4.1. Pomoc społeczna Liczba osób 
korzystających ze 
świadczeń w 
przeliczeniu na 100 
mieszkańców 

Miejsko – 
Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej (dane 
na dzień: 
31.12.2014 r.) 

Liczba osób 
korzystających ze 
świadczeń dzielona 
przez liczbę ludności 
oraz pomnożona przez 
100. 

2,61 6,1 
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LP. ZJAWISKO 
NAZWA 

WSKAŹNIKA 
ŹRÓDŁO 
DANYCH 

METODOLOGIA 
OBLICZANIA 
WSKAŹNIKA 

ŚREDNIA DLA 
GMINY 

ŚREDNIA DLA 
WOJEWÓDZTWA 

4.2. Pomoc społeczna z 
tytułu 
niepełnosprawności 

Korzystający ze 
świadczeń pomocy 
społecznej z tytułu 
niepełnosprawności 
w przeliczeniu na 
100 osób wg miejsca 
zamieszkania 

Miejsko – 
Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej (dane 
na dzień: 
31.12.2014 r.) 

Liczba osób 
korzystających ze 
świadczeń z tytułu 
niepełnosprawności 
dzielona przez liczbę 
ludności oraz 
pomnożona przez 100. 

1,04 3,16 

INTEGRACJA SPOŁECZNA 

5.1. Organizacje 
pozarządowe 

Liczba organizacji 
pozarządowych na 
100 osób wg miejsca 
zamieszkania 

Urząd Miasta i 
Gminy (dane na 
dzień: 
31.12.2013r.) 

Liczba organizacji 
pozarządowych w 
przeliczeniu na 
mieszkańców danego 
obszaru pomnożona 
przez 100. 

0,09 
 
 
 

0,33 
 
 
 
 

5.2. Frekwencja 
wyborcza 

Frekwencja w 
wyborach do 
organów JST (I tura) 

Urząd Miasta i 
Gminy (dane na 
dzień: 
31.12.2014r.) 

Liczba osób 
głosujących podzielona 
przez liczbę osób 
uprawnionych do 
głosowania podana w 
% 

54,65% 43,85% 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

6.1 Przestępstwa na 
terenie miasta 

Liczba stwierdzonych 
przestępstw ogółem 
w przeliczeniu na 
100 osób wg 
faktycznego miejsca 
zamieszkania 

Komenda 
Powiatowa Policji 
(dane na dzień: 
31.12.2014 r.) 

Liczba popełnionych 
przestępstw na danym 
obszarze w stosunku 
do liczby ludności 
pomnożona przez 100 

0,84 1,32 

Źródło: opracowanie własne  
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Uzupełnieniem wyżej wymienionych wskaźników, jak i danych uzyskanych z Banku Danych 
Lokalnych, Głównego Urzędu Statystycznego były przeprowadzone działania partycypacyjne 
takie jak badania ankietowe i spotkania warsztatowe.   

Zamieszczone poniżej tabele prezentują szczegółowe dane i wyliczenia wskaźników 
z podziałem na obręby pomocnicze jednostki miejsko-wiejskiej. 

Komórki zestawień tabelarycznych z ciemniejszym tłem (kolor różowy) oznaczają wartości 
przekraczające wartość referencyjną dla województwa (w przypadkach mniej korzystnych – 
wartość średnią dla gminy).  
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Tabela 3. Analiza wskaźnikowa  

SFERA SPOŁECZNA GOSPODARCZA 

KATEGORIA DEMOGRAFIA 
RYNEK 
PRACY 

POMOC SPOŁECZNA 
INTEGRACJA 
SPOŁECZNA 

BEZPIECZEŃST
WO PUBLICZNE 

PODMIOTY 
GOSPODARCZE 

Liczba 
ludności 

Nazwa 
wskaźnika 
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OBSZAR WIEJSKI 

137 Brzezówka 0,00 27,01 1,82% 17,52 7,30 0 40,31% 0,57 4,1 

2186 Gnojnica 0,46 2,24 4,45% 1,78 0,87 0,09 57,17% 0,39 3,0 

2081 Lubzina 0,58 3,32 4,82% 1,35 0,53 0,1 46,46% 0,57 4,7 

1441 
Łączki 
Kucharskie 

0,62 2,43 3,70% 1,60 0,90 0,14 54,73% 0,39 5,7 

1409 Mała -0,71 1,56 4,34% 4,12 1,28 0,14 60,40% 0,39 4,2 

2737 Niedźwiada 0,58 2,56 7,50% 0,88 0,47 0,15 60,20% 0,39 2,5 

447 Okonin 0,67 3,80 0,86% 1,34 1,12 0 57,32% 0,57 5,6 
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OBSZAR MIEJSKI 

766 Strefa 1 0,65 14,36 3,48% 3,52 0,65 0,4 56,96% 2,28 14,1 

781 Strefa 2 0,90 1,92 1,88% 0,26 0,26 0 55,04% 1,27 7,3 

4072 Strefa 3 0,79 3,76 7,88% 0,88 0,49 0,12 50,13% 1,27 4,8 

1667 Strefa 4 0,54 4,86 4,45% 1,50 0,66 0,06 54,08% 0,46 6,4 

920 Strefa 5 -0,54 2,72 1,50% 0,65 0,33 0,11 58,84% 0,46 4,7 

695 Strefa 6 0,29 0,58 0,91% 1,44 0,43 0 62,01% 0,46 7,5 

819 Strefa 7 -0,24 3,54 2,63% 2,44 0,73 0 63,21% 0,46 3,3 

4615 Strefa 8 0,02 1,08 8,79% 1,56 0,54 0 51,96% 2,28 2,3 

1463 Strefa 9 0,75 3,90 2,89% 0,89 0,14 0,07 45,57% 1,27 6,3 

WARTOŚĆ ŚREDNIA 
DLA GMINY 

0,33 4,98 3,87% 2,61 1,04 0,09 54,65% 0,84 5,4 

WARTOŚĆ 
REFERENCYJNA DLA 
WOJEWÓDZTWA 

0,07 -0,11 61,50% 6,1 3,16 0,33 43,85% 1,32 7,6 

WARTOŚĆ 
REFERENCYJNA DLA 
WOJEWÓDZTWA- 

OBSZAR MIEJSKI (PODMIOTY 
GOSPODARCZE) 

        10,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych danych (szczegółowe informacje – tabela 2) 
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3.2. Sfera społeczna  

3.2.1. Struktura demograficzna gminy  

Liczba ludności zamieszkująca gminę Ropczyce w 2015 roku wyniosła 27 089 osób, w tym 
13 388 mężczyzn (49,42%) oraz 13 701 kobiet (50,58%). Między 2010 a 2015 rokiem liczba 
mieszkańców na terenie gminy wzrosła o 349 osób, co oznacza wzrost o 1,31%. Współczynnik 
feminizacji w 2015 roku kształtował się na poziomie 102, czyli na 100 mężczyzn przypadało 
102 kobiet. 

Tabela 4. Liczba ludności Gminy Ropczyce w latach 2010-2015 na tle, powiatu, województwa i kraju  

JEDNOSTKA 
TERYTORIAL

NA 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DYNAMI-
KA ZMIAN 

(ROK 
BAZOWY 
2010=100) 

Polska 38 529 866 38 538 447 38 533 299 38 495 659 38 478 602 38 437 239 99,76 

województwo 
podkarpackie 

2 127 948 2 128 687 2 129 951 2 129 294 2 129 187 2 127 657 99,99 

powiat 
ropczycko-
sędziszowski 

73 011 73 166 73 358 73 551 73 680 73 756 101,02 

Gmina 
Ropczyce 

26 740 26 778 26 853 26 973 27 038 27 089 101,31 

obszar 
miejski 

15 545 15 599 15 655 15 683 15 722 15 717 101,11 

obszar 
wiejski 

11 195 11 179 11 198 11 290 11 316 11 372 101,58 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BDL 

Szczegółowy podział ludności ze względu na jednostki podziału zostały przedstawione 
poniżej.  

Tabela 5. Liczba mieszkańców Gminy Ropczyce podziałem na jednostki pomocnicze 

NAZWA LICZBA LUDNOŚCI UDZIAŁ W LUDNOŚCI GMINY 

OBSZAR WIEJSKI 

Brzezówka 137 0,52% 

Gnojnica 2186 8,33% 

Lubzina 2081 7,93% 

Łączki Kucharskie 1441 5,49% 

Mała 1409 5,37% 

Niedźwiada 2737 10,43% 

Okonin 447 1,70% 

OBSZAR MIEJSKI 

Strefa 1 766 2,92% 

Strefa 2 781 2,98% 

Strefa 3 4072 15,52% 

Strefa 4 1667 6,35% 

Strefa 5 920 3,51% 

Strefa 6 695 2,65% 
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NAZWA LICZBA LUDNOŚCI UDZIAŁ W LUDNOŚCI GMINY 

Strefa 7 819 3,12% 

Strefa 8 4615 17,59% 

Strefa 9 1463 5,58% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych danych  

Analiza struktury demograficznej jest niezwykle istotna w kontekście dalszego rozwoju gminy 
Ropczyce wykazała, ponieważ determinuje skalę i rodzaj potrzeb mieszkańców. Według 
danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2010 gęstość zaludnienia wynosiła 192 
osoby na 1 km2 i wzrosła do 195 osób na 1 km2 w 2015 r. Porównując gęstość zaludnienia 
Gminy Ropczyce z gęstością zaludnienia powiatu ropczycko-sędziszowskiego, to była ona 
wyższa o 60 osób na km2. W całym rejonie najwyższe współczynniki niniejszego wskaźnika 
przypadły na jednostki miejskie, w tym na Miasto Ropczyce o gęstości zaludnienia 334 osób 
na 1 km2 (wyższa wartość wskaźnika przypadła tylko na Miasto Sędziszów Małopolski, tj. 756 
osób na 1 km2). 

Dynamika zmian liczby ludności określony jednostek terytorialnych kształtowana jest pod 
wpływem dwóch procesów demograficznych – przyrostu naturalnego oraz ruchu 
migracyjnego. Przyrost naturalny na terenie Gminy w ciągu pięciu lat kształtował się na 
wysokim poziomie dodatnim. Co oznacza, że każdego roku liczba urodzeń żywych była 
wyższa niż zgonów. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w 2010 r. (140), 
a najniższą w 2015 r. (71) 

Wykres 1. Przyrost naturalny na terenie Gminy Ropczyce w latach 2010-2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Szczegółowa analiza wskaźników dotyczących przyrostu naturalnego wskazuje, że najmniej 
korzystna sytuacja występuje w sołectwie Mała, a także na terenie miasta w strefach 5 i 7, 
gdzie wartości są ujemne, co oznacza, że liczba urodzeń żywych była niższa niż zgonów. 
W przypadku salda migracji, najniższymi wskazaniami charakteryzują się strefy 6 i 8.  
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Tabela 6. Przyrost naturalny i saldo migracji  

Jednostka analityczna  

Przyrost naturalny w 
przeliczeniu na 100 osób wg 

faktycznego miejsca 
zamieszkania 

Saldo migracji na pobyt stały 
w przeliczeniu na 100 osób 

wg faktycznego miejsca 
zamieszkania 

Brzezówka 0,00 27,01 

Gnojnica  0,46 2,24 

Lubzina 0,58 3,32 

Łączki Kucharskie 0,62 2,43 

Mała -0,71 1,56 

Niedźwiada 0,58 2,56 

Okonin 0,67 3,80 

Strefa 1 0,65 14,36 

Strefa 2 0,90 1,92 

Strefa 3 0,79 3,76 

Strefa 4 0,54 4,86 

Strefa 5 -0,54 2,72 

Strefa 6 0,29 0,58 

Strefa 7 -0,24 3,54 

Strefa 8 0,02 1,08 

Strefa 9 0,75 3,90 

Źródło opracowanie własne  

3.2.2. Oświata, opieka nad dziećmi  

Zapewnienie usług edukacyjnych należy do podstawowych zadań jednostek samorządu 
terytorialnego. Edukacja rozumiana jako kształcenie i wychowanie pełni kluczową rolę 
w podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego oraz kształtowaniu właściwych postaw społecznych. 
Gmina Ropczyce zapewnia usługi oświatowe i wychowawczo-opiekuńcze od opieki nad 
najmłodszymi mieszkańcami w żłobku, przez wychowanie przedszkolne, naukę w szkole 
podstawowej i gimnazjalnej, poprzez naukę w szkole ponadgimnazjalnej. Na terenie Gminy 
Ropczyce placówką wychowawczo-opiekuńczą jest Żłobek Miejski w Ropczycach, które 
oferuje całodzienną opiekę od poniedziałku do piątku od 6.00 do 17.00. Niniejsza placówka 
wychowawczo-opiekuńcza została utworzona w ramach projektu Europejskiego Funduszu 
Społecznego pt:„Utworzenie żłobka szansą na powrót do pracy mieszkańców Ropczyc”. 
Usługi oświatowe w ramach wychowania przedszkolnego, świadczą: 

 Publiczne Przedszkole Nr 1 w Ropczycach, ul. Wyszyńskiego 18; 

 Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ropczycach, ul. Armii Krajowej 6; 

 Publiczne Przedszkole Nr 3 w Ropczycach, ul. Szkolna 33 A; 

 Publiczne Przedszkole „Ochronka" Sióstr Służebniczek” w Ropczycach, ul. Św. 
Barbary 2; 

 Publiczne Przedszkole w Lubzinie; 

 Publiczne Przedszkole w Gnojni Dolnej; 

 Oddział Przedszkolny w Niedźwiadzie Dolnej; 

 Oddział Przedszkolny na Osiedlu Granice. 

Jednostkami edukacyjnymi (szkoły podstawowe i gimnazja) działającymi na terenie gminy, są: 

 Zespół Szkół Nr 1 w Ropczycach, ul. Wyspiańskiego 8; 

 Zespół Szkół Nr 2 w Ropczycach, ul. Konarskiego 4; 
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 Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach, ul. Robotnicza 48; 

 Zespół Szkół Nr 4 w Ropczycach, ul. 3 Maja 424; 

 Zespół Szkół Nr 5 w Ropczycach, ul. Szkolna 33; 

 Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej; 

 Zespół Szkół w Gnojnicy Woli; 

 Zespół Szkół w Lubzinie; 

 Zespół Szkół w Łączkach Kucharskich; 

 Zespół Szkół w Małej; 

 Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej; 

 Zespół Szkół w Niedźwiadzie Górnej; 

 Szkoła Podstawowa w Brzezówce; 

 Szkoła Muzyczna I stopnia w Ropczycach. 

Ofertę edukacji oświatowej ponadgimnazjalnej na terenie jednostki miejsko-wiejskiej, 
świadczą: 

 Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Ropczycach, ul. Mickiewicza 12; 

 Zespół Szkół im. ks. dr Jana Zwierza w Ropczycach, ul. Mickiewicza 14; 

 Zespół Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach, ul. 
Mickiewicza 13; 

Prowadzone w Gminie Ropczyce usługi edukacyjne oddziałują na wszystkie aspekty 
społeczności lokalnej. Ogólny poziom kształcenia placówek oświatowych jest dobry3. Stan 
edukacji, na który składa się zarówno poziom jak i jakość szkolnictwa, mogą w przyszłości 
wpływać na stan bezrobocia lub aktywność ekonomiczną mieszkańców.  

Jak wskazują dane przedstawione w Sprawozdaniu z egzaminu gimnazjalnego 
przeprowadzonego w 2015 roku, średnie wyniki egzaminów w Gminie Ropczyce były 
każdorazowo niższe niż średnia dla powiatu i województwa. Niska jakość kształcenia, której 
potwierdzeniem są poniższe dane, może mieć szczególny wpływ na rozwój społeczności 
lokalnej i prace u podstaw. W planowanym procesie rewitalizacji warto zatem mieć na uwadze 
działania podnoszące niezadowalający obecnie poziom kształcenia.  

Tabela 7. Średnie wyniki (punkty) egzaminu Gimnazjalnego w Ropczyce w 2016 r.  

Jednostka 
terytorialna  

Liczba 
uczniów 

Część 
humanistyczna – 

język polski 

Część 
matematyczno-
przyrodnicza – 

wyniki z 
matematyki 

Język angielski – 
poziom podstawowy 

liczba 
uczniów 

wynik 

województwo 
podkarpackie 

21 389 71 50 19 191 62 

powiat 
ropczycko-
sędziszowski 

817 22 14 712 23 

Gmina 
Ropczyce 

331 23 14 306 23 

Źródło: Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w 2016 roku, OKE w Krakowie  

  

                                                

3 „Strategia Rozwoju Gminy Ropczyce 2014-2020” – Załącznik do uchwały Nr XX/199/16 Rady Miejskiej 
w Ropczycach z dnia 26 lutego 2016 r. 
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3.2.3. Pomoc społeczna 

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na zakres prowadzenia działań rewitalizacyjnych 
jest rozpoznanie problemów społecznych występujących na obszarze gminy. Świadczenie 
pomocy społecznej polega na wspieraniu osób i rodzin przezwyciężać ich trudne sytuacje 
życiowe. Społeczność ta nie jest w stanie pokonać samodzielnie swoich problemów, gdyż jej 
uprawnienia, zasoby i możliwości są zbyt słabe.  

Pomoc społeczna w Gminie Ropczyce świadczona jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Ropczycach. Głównymi zadaniami MGOPS-u są: 

 udzielanie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, 

 udzielanie pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

 przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, 

 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

 udzielanie dodatków mieszkaniowych. 

W ramach swojej działalności, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach 
współpracuje z różnymi podmiotami, m.in. z organami wykonawczymi i organizacyjnymi gminy, 
służbą zdrowia, policją, kuratorami sądowymi oraz instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną. 

W Ropczycach działają także jednostki pozarządowe z zakresu udzielania wsparcia, takich 
jak: 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach, którego działalność 
ukierunkowana jest na zapobieganie izolacji społecznej osób z przewlekłymi 
zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo. Celem tej 
jednostki jest: 

o stwarzanie warunków sprzyjających integracji wewnętrznej (z samym sobą) 
i zewnętrznej (ze środowiskiem), 

o pomoc w zakresie edukacji i rozwiązywania problemów dnia codziennego, 
o udzielanie wsparcia psychicznego, 
o przełamywanie barier we wzajemnych kontaktach tych osób z różnymi 

osobami z najbliższego otoczenia. 

Ponadto, ŚDS umożliwia wszechstronny rozwój każdego z uczestników oraz podtrzymuje 
i  rozwija ich umiejętności, które są niezbędne do funkcjonowania w życiu codziennym. 

 Dom Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych w Ropczycach 
prowadzi działalność wspierającą osoby starsze, poprzez organizację zajęć 
edukacyjnych, kulturowych i oświatowych. Czynności te dają starszym osobom 
możliwość aktywnego i interesującego spędzania wolnego czasu. Poza tym, instytucja 
ta aranżuje bardzo popularne terapie zajęciowe oraz warsztaty rozwijające 
kreatywność i wzmacniające pamięć. Seniorzy mogą także brać udział w ćwiczeniach 
usprawniających ruchowo, dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz 
w gimnastyce profilaktycznej i relaksujących spacerach. 

W 2015 r. wydatki ogółem na realizację zadań z zakresu polityki pomocy społecznej w Gminie 
Ropczyce wyniosły 14 223 251,41 zł i były o 558 440,53 zł wyższe w porównaniu z rokiem 
poprzednim. W niniejszym dziale polityki poniesiono koszty m.in. na: 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 845 019,69 zł 

 domy pomocy społecznej – 265 682,93 zł 

 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 
516 704,41 zł 

 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 260 341,54 zł 

 ośrodki pomocy społecznej – 1 377 971,31 zł 
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W latach 2010-2015, średnio 349 gospodarstw domowych korzystało ze świadczeń 
społecznych MGOPS-u. Największa ich liczba przypadła na 2015 r., tj. o 17,63% więcej niż 
w roku o najniższym wskaźniku (2011 r.). Natomiast, inną sytuacja statystyczną odnotowano 
wśród osób wspieranych przez niniejszą organizację samorządową. Najniższą liczbę takich 
osób zarejestrowano w 2011 r., który w stosunku do 2010 r., spadł o 7,73%. Po 2011 r., 
w kolejnych latach liczba osób wspieranych przez MGOPS, była wyższa i ostatecznie 
w 2015 r. wynosiła 1 218. 

Wykres 2. Liczba gospodarstw domowych oraz osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy 
Ropczyce w latach 2010-2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

 
Biorąc pod uwagę podział gminy na jednostki analityczne należy zauważyć, że największe 
wsparcie w zakresie pomocy społecznej otrzymują mieszkańcy następujących obszarów:  

 Brzezówka,  

 Strefa 1,  

 Strefa 7, 

 Strefa 8.  

Tabela 8. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej  

 Jednostka analityczna 
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca 

zamieszkania 

Brzezówka 17,52 

Gnojnica  1,78 

Lubzina 1,35 

Łączki Kucharskie 1,60 

Mała 4,12 

Niedźwiada 0,88 

Okonin 1,34 

Strefa 1 3,52 

Strefa 2 0,26 

Strefa 3 0,88 
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 Jednostka analityczna 
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca 

zamieszkania 

Strefa 4 1,50 

Strefa 5 0,65 

Strefa 6 1,44 

Strefa 7 2,44 

Strefa 8 1,56 

Strefa 9 0,89 

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych danych.  

Rysunek 1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej  

 

Źródło: opracowanie własne.  
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Wśród udzielanych świadczeń w zakresie pomocy społecznej, jednym z najczęstszych 
powodów udzielania świadczeń jest niepełnosprawność członka lub członków rodziny. 
Najwyższymi wskaźnikami w zakresie pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności 
charakteryzują się:  

 Brzezówka,  

 Mała,  

 Okonin.  

W trakcie realizacji zadań programu rewitalizacji należy mieć na uwadze przystosowanie 
infrastruktury i narzędzi pomocy społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych w celu 
ograniczenia ich wykluczenia ze społeczeństwa. 

Tabela 9. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 
mieszkańców  

 Jednostka analityczna 
Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu 

niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 osób wg 
miejsca zamieszkania 

Brzezówka 7,30 

Gnojnica  0,87 

Lubzina 0,53 

Łączki Kucharskie 0,90 

Mała 1,28 

Niedźwiada 0,47 

Okonin 1,12 

Strefa 1 0,65 

Strefa 2 0,26 

Strefa 3 0,49 

Strefa 4 0,66 

Strefa 5 0,33 

Strefa 6 0,43 

Strefa 7 0,73 

Strefa 8 0,54 

Strefa 9 0,14 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 2. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności  

 

Źródło: opracowanie własne.  

3.2.4. Stan i struktura bezrobocia 

Kondycja i stan lokalnej gospodarki mogą mieć odzwierciedlenie w lokalnym rynku pracy. 
Informacje te świadczą również o poziomie i jakości życia oraz sytuacji materialnej 
mieszkańców zamieszkujących obszar gminy. Najważniejsze, a zarazem najmniej korzystne 
zjawisko z punktu widzenia rynku pracy to bezrobocie. Liczba osób pozostających bez pracy 
na terenie Gminy Ropczyce między 2010 a 2012 r. zwiększała się przyjmując wartości od 
1 753 do 1 977 osób, a następnie do 2015 r. znacznie spadała. W 2015 roku liczba 
bezrobotnych kształtowała się na poziomie 1 714, co względem roku 2010 stanowiło bardzo 
niewielki spadek, tj. o 2,22%. Z kolei, względem liczby bezrobotnych w 2012 r., kiedy było ich 
najwięcej, odnotowano spadek o 22,65%. Analizując każdy rok oddzielnie, sytuacja 
pozostawania bez pracy między kobietami a mężczyznami nie była wyrównana. Przewaga 
osób niepracujących dotyczyła płci żeńskiej. Liczba bezrobotnych mężczyzn na przestrzeni 
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pięciu lat zmniejszyła się o 6,32%, natomiast liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się 
o 1,25%. 

Wykres 3. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na terenie Gminy Ropczyce w latach 2010-2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Wysoki poziom bezrobocia powoduje obciążenie jednostek samorządowych w kwestii pomocy 
społecznej i prowadzi do zmniejszenia aktywności gospodarczej. Konsekwencją tego mogą 
być problemy w sferze społecznej. Poniższy wykres przedstawia wartości wskaźnika udziału 
bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w latach 2010-2015. 
Przez pierwsze trzy lata wskaźnik wzrastał, osiągając najwyższą wartość 12,77%. Po czym, 
każdego kolejnego roku miara ta zmniejszała się. Najniższy wskaźnik udziału 
zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym na terenie gminy 
Ropczyce był w 2015 roku i ukształtował się na poziomie 9,94%. 

Wykres 4. Udział [%] bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w Gminie Ropczyce 
w latach 2010-2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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Analiza udziału liczby osób długotrwale pozostających bez pracy w liczbie bezrobotnych 
ogółem w podziale na jednostki analityczne wykazała, że najwyższe wskazanie 
charakteryzuje:  

 Niedźwiadę,  

 Strefę 3,  

 Strefę 8.  

Tabela 10. Struktura bezrobocia w Gminie Ropczyce  

Jednostki analityczna 
Liczba długotrwale bezrobotnych w % 

bezrobotnych ogółem (liczba bezrobotnych 
ogółem wynosi 1866) 

Brzezówka 1,82% 

Gnojnica  4,45% 

Lubzina 4,82% 

Łączki Kucharskie 3,70% 

Mała 4,34% 

Niedźwiada 7,50% 

Okonin 0,86% 

Strefa 1 3,48% 

Strefa 2 1,88% 

Strefa 3 7,88% 

Strefa 4 4,45% 

Strefa 5 1,50% 

Strefa 6 0,91% 

Strefa 7 2,63% 

Strefa 8 8,79% 

Strefa 9 2,89% 

Źródło: opracowanie własne.  
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Rysunek 3. Struktura bezrobocia gminy Ropczyce  

 

Źródło: opracowanie własne. 

Przemiany Gminy Ropczyce mocno zależne są od rozwoju lokalnej gospodarki. Im 
gospodarka jednostki miejsko-wiejskiej wykazuje lepszą jakość i stan, tym większe są 
możliwości na rozwój społeczności, jak i zmniejszenie stopy bezrobocia. 

3.2.5. Kultura, sport i rekreacja4 

Aktywność mieszkańców w sferze kulturalnej oraz jakość i liczba placówek kulturalnych 
łącznie z liczbą imprez organizowanych na terenie danej jednostki osadniczej wpływa na 
poziom i jakość życia mieszkańców. Daje to możliwość́ zdywersyfikowania oferty spędzania 
czasu wolnego, jednocześnie umożliwiając rozwój i podtrzymanie pasji oraz zainteresowań. 

                                                

4 Opracowano na podstawie strony internetowej Centrum Kultury w Ropczycach 
http://ropczyce.info.pl/pad/ [z dnia 29.11.2016 r.] 



30 

 

Atrakcyjność osadnicza danego miejsca będzie weryfikowana zatem przez jakość usług 
kulturalnych i ich bogatą ofertę. Działalność kulturalną w jednostce miejsko-wiejskiej jest 
Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera z siedzibą w Ropczycach. Stałymi formami aktywności 
tej instytucji są: Orkiestra Dęta, Zespół Estradowy „GAMA”, Dziecięca Rewia Folklorystyczna, 
Formacja Tańca Nowoczesnego „VEGA”, Kapela Rodzinna „KURASIE”, Kółko Plastyczne, 
Klub Gier Planszowych i aerobik. Budynek publicznej jednostki kultury dysponuje pięcioma 
pomieszczeniami: sala widowiskowa (197 osób), sala konferencyjno-wystawowa (50 osób), 
sala świetlicowa (50 osób) i dwie sale zajęciowe (10 osób). 

Co więcej, Centrum Kultury w Ropczycach posiada swoje filie: 

 Dom Kultury w Niedźwiadzie 
o na jego wyposażeniu jest sala dla 120 osób, w tym zaplecze kuchenne i sala 

taneczna oraz sala świetlicowa dla 40 osób, 
o stałe formy działalności: Zespół Regionalny „Niedźwiedzanie”, Młodzi 

„Niedźwiedzanie”, Zespół wokalno-muzyczny, warsztaty tańca nowoczesnego, 
aerobik; 

 Wiejskie Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej 
o dysponujące salą dla 100 – 120 osób z zapleczem kuchennym i przestrzenią 

taneczną oraz salą świetlicową mieszczącą 30 osób, 
o oferuje zajęcia: aerobiku, tańca towarzyskiego i plastyczne. 

Nadrzędnym celem Centrum Kultury i jego filii, jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb 
kulturalnych wśród mieszkańców Gminy Ropczyce.  

Tabela 11. Korzystający z Centrum Kultury  

Zajęcia Liczba osób Obszar objęty działaniem 

robotyka 31 Ulice: Ogrodnicza, 3-Maja, S. Udzieli, Polna, 
Leśna, Rzeszowska, Grunwaldzka, 
Żeromskiego, Kościuszki, Pałacowa, 
Konarskiego 

 

Miejscowości: Ropczyce, Gnojnica D., 
Okonin, Ostrów, Wielopole Skrz., Góra 
Ropczycka, Lubzina 

balet 79 Ulice: Iwaszkiewicza, Zielona, Kościuszki, 
Leśna, Mickiewicza, Armii Krajowej, 
Kochanowskiego, Kilińskiego, Konarskiego, 
Mehoffera, Kolejowa, Robotnicza, Wiejska, 
3-go Maja, Ogrodnicza, Sucharskiego, 
Pałacowa, Kolonia, Konarskiego, Leśna, św. 
Barbary, Asnyka, Kochanowskiego, Polna, 
Sienkiewicza, Armii Krajowej, Dworcowa, 
Wyszyńskiego, Żeromskiego 

 

Miejscowości: Ropczyce, Ostrów, Gnojnica 
Dolna, Skrzyszów, Góra Ropczycka, 
Ostrów, Okonin, Zagorzyce, Sielec, 
Iwierzyce 

kółko plastyczne 15 Ulice: Kolonia, 3-go Maja, Rzeszowska, 
Kwiatowa, Witosa, Kościuszki, Dworcowa, 
Kolejowa, Macha, Sucharskiego 

 

orkiestra dęta 38 Ulice: Mickiewicza, Zielona, Konarskiego, 3-
go Maja, Armii Krajowej, Sucharskiego, 



31 

 

Zajęcia Liczba osób Obszar objęty działaniem 

Piłsudskiego, Żeromskiego, Ogrodnicza, 
Grunwaldzka, Monte Cassino,  

Miejscowości: Ropczyce, Lubzina, 
Brzeźnica, Jasło, Okonin, Mała, 
Niedźwiada, Zawada, Przecław, 
Kolbuszowa, Broniszów, Dębica, Nagoszyn, 
Będzienica, Olimpów, Gnojnica Dolna 

formacja tańca 
nowoczesnego vega 

26 Ulica: Grendysa, 3-go Maja, Konarskiego, 
Kościuszki, Grunwaldzka, Mickiewicza, 
Rzeszowska, Warzywna, Iwaszkiewicza, 
K.K. Wielkiego, Zielona, Piłsudskiego 

Miejscowości: Ropczyce, Łączki 
Kucharskie, Lubzina,  

 

dziecięca rewia 
folklorystyczna  

26 Ulice: Mickiewicza, Poręby Chechelskie, 
Zielona, Kościuszki,Witosa, Gnojnica D. 
Kościuszki, Piłsudskiego, Borek, 
Iwaszkiewicza, Sucharskiego, Kozodrza, 
Broniszów, Mehoffera. 

zespół estradowy „gama” 22 Ulice: Wyszyńskiego, Sucharskiego, 
Brzyzna, Piłsudskiego, Mickiewicza, 
Zielona, Kościuszki, Udzieli, Żeromskiego, 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Ropczycach  

Gospodarka finansowa organizacji kultury prowadzona jest na zasadach określonych 
w  ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej. Natomiast, podstawę tej działalności stanowi roczny plan działalności tejże 
jednostki zatwierdzony przez jego dyrektora. 

Działalność kulturalną w Gminie Ropczyce wykonuje także Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Ropczycach5 mieszcząca się przy ulicy Grunwaldzkiej 19 (zwana dalej MiPBP lub 
Biblioteką). Biblioteka posiada filie: 

 Filia Ropczyce – Witkowice (ul. Sucharskiego 101), która współpracuje z Zespołem 
Szkół Nr 5, Przedszkolem, KGW i OSP w Witkowicach; 

 Filia Brzezówka, przy której funkcjonuje Klub Miłośników Biblioteki; 

 Filia Gnojnica wspomagająca działalność miejscowego przedszkola; 

 Filia Lubzina współpracująca ze Szkołą Podstawową w Lubzinie i Kołem Gospodyń 
Wiejskich, 

 Filia Niedźwiada wspierająca szkoły podstawowe z Niedźwiady Dolnej i Górnej; 

Realizacja misji Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach następuje poprzez 
następujące działania: 

 promowanie edukacji, informacji i aktywności kulturalnej na zasadzie udostępniania 
książek, czasopism i materiałów bibliotecznych na różnych nośnikach 
z uwzględnieniem bezpłatnego dostępu do Internetu mieszkańcom powiatu ropczycko-
sędziszowskiego, 

 zapewnienie twórczego rozwoju biblioteki, 

                                                

5 Informacje odnoszące się do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach pochodzą ze 
strony http://www.bpropczyce.eu/strona-glowna [z dnia 29.11.2016 r.] 
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 dokumentowanie i gromadzenie wiedzy o gminie i regionie 

 tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań jej użytkowników w zakresie 
gromadzenia zbiorów i inicjatyw kulturalno-oświatowych, 

 zapewnienie czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji, 

 stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród różnych grup 
wiekowych, szczególnie najmłodszych czytelników, 

 udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości 
kulturowej, 

 koordynowanie działalności bibliotek publicznych na terenie powiatu, 

 dbałość o rozwój kadry biblioteki oraz rozwijanie kompetencji zawodowych. 

Możliwość uprawiania sportu i rekreacji w Gminie Ropczyce uwarunkowane jest przede 
wszystkim atrakcyjnymi warunkami geograficznymi i stale rozwijającą się infrastrukturą. 
Główną instytucją aktywizującą miejscową społeczność jest Ropczyckie Centrum Sportu 
i Rekreacji. Na obiekty sportowo-rekreacyjne niniejszego Centrum składają się: 

 Stadion Ropczyce, 

 Stadion Lubzina, 

 basen, a w tym sauna i grota solna, 

 miejsce nahttp://rcsir.pl/index.php/basen/siatkowka-plazowa.html siatkówkę plażową, 

 hala widowiskowo-sportowa z boiskiem o wymiarach 40x20 m wraz z widownią 
i antresolą na około 600 miejsc siedzących oraz z pełnym zapleczem (np. szatnie, 
sanitariaty, umywalnie), 

 Orlik 2012 przy Zespole Szkół nr 2 w Ropczycach i przy Zespole Szkół nr 5 na osiedlu 
Witkowice, 

 korty tenisowe, 

 sztuczne lodowisko (w sezonie zimowym mające miejsce na stadionie RCSiR przy ul. 
Mickiewicza na asfaltowych kortach tenisowych), 

 Obiekt sportowo-rekreacyjny zlokalizowany na działce przy ul. Zielonej na terenie 
obecnego ogródka jordanowskiego, w którego skład wchodzą: boisko wielofunkcyjne 
(22,1mx30,0 m) z 2 polami do gry w piłkę ręczną i piłkę koszykową wraz z 
wyposażeniem sportowym oraz innych instalacjami sportowo-rekreacyjnymi. 

Do czynnie funkcjonujących organizacji sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Ropczyce, 
należy6:  

 Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce 

 Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnica 

 Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa” 

 Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina 

 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica 

 Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala Ropczyce” 

 Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce, 

 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Zarząd Oddziału w Ropczycach, 

 Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Górnej, 

 Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Czekaj”, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Łączki Kucharskie”, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”, 

                                                

6 Lista organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ropczyce 

http://www.ropczyce.bip.gmina.pl/index.php?id=20#20 [z dnia 29.11.2016 r.] 

http://rcsir.pl/index.php/basen/sauna.html
http://rcsir.pl/index.php/basen/siatkowka-plazowa.html
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 Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”, 

 Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowe w Małej Dolnej, 

 Klub Karate Kyokushin Ropczyce, 

 Szkółka Piłkarska Soccer Ropczyce, 

 Klub Biegowy Zabiegani Ropczyce, 

 Klub Miłośników Sportów Motorowych „Star”, 

 Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Ropczycach, 

 Ropczycki Klub Biegowy „Zabiegani”, 

 Szkółka Piłkarska „Soccer Ropczyce”, 

 Akademia Tenisa Ziemnego „As”. 
 

3.2.6. Aktywność społeczna 

Organizacje pozarządowe  

Aktywność społeczna mieszkańców koncentruje się wokół działalności stowarzyszeń i innych 
związków społecznych. W 2015 roku w obrębie jednostki administracyjnej Ropczyce 
funkcjonowało łącznie 11 pozarządowych grup artystycznych zrzeszających 229 członków. 
Wśród wszystkich organizacji o działalności kulturalnej, najliczniej działały grupy taneczne (92 
członków), a najmniej teatralne (25 członków). Lokalni mieszkańcy należą także do grup 
muzycznych instrumentalnych i folklorystycznych typu: ludowe, kapele, pieśni i tańca. 

Wykres 5. Grupy artystyczne i ich uczestnicy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL 

 Oprócz wcześniej wymienionych organizacji z zakresu kultury, sportu i rekreacji, 
ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej, na terenie Gminy Ropczyce działa również7: 

 Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Ropczycach, 

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd w Ropczycach, 

 Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Ropczycach, 

 Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach, 

 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło w Ropczycach, 

 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej, 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Niedźwiada, 

 Stowarzyszenie Równać Szanse, 

                                                

7 Organizacje pozarządowe (ang. non-government organization, popularny skrót NGO) zarejestrowane 
w Gminie Ropczyce, http://bazy.ngo.pl/ [z dnia 21.11.2016 r.] 
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 Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce, 

 Fundacja Rozwoju „Solid” Ropczyce, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, 

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Nie Bądź Obojętny”, 

 Spółdzielnia Socjalna „Solid”, 

 Koło Łowieckie „Ziemia Ropczycka”, 

 Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin, 

 Ropczyckie Rowerowe Stowarzyszenie „Składak”, 

 Ochotnicza Straż Pożarna: w Ropczycach, Ropczyce-Chechły, Ropczyce-Witkowice, 
Ropczyce-Granice,  

 Stowarzyszenie Regionalne Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej, 

 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki w Ropczycach, 

 Stowarzyszenie Społeczno-Folklorystyczne „Halicz” w Ropczycach, 

 Stowarzyszenie „Plecakowiec”, 

 Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza 
w Ropczycach, 

 Stowarzyszenie Przedsiębiorców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostką prowadzącą jest Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej), 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych przy Zespole Szkół Agro-
Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach, 

 Stowarzyszenie „Młodzi Aktywni”. 

 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 

 Stowarzyszenie Sołtysów, Przewodniczących Rad Sołeckich i Osiedlowych Powiatu 
Ropczycko-Sędziszowskiego, 

 Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe. 
Analizując dane dotyczące organizacji pozarządowych w podziale na jednostki analityczne 
należy zauważyć, że najmniejszymi wartościami wskaźnika liczby działających organizacji 
pozarządowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców, charakteryzują się:  

 Sołectwo Gnojnica,  

 Strefa 6,  

 Strefa 7,  

 Strefa 8. 
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Tabela 12. Organizacje pozarządowe w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Gminy Ropczyce 

Źródło: opracowanie własne.  

Jednostka analityczna 
Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg 

miejsca zamieszkania 

Brzezówka 0 

Gnojnica 0,09 

Lubzina 0,1 

Łączki Kucharskie 0,14 

Mała 0,14 

Niedźwiada 0,15 

Okonin 0 

Strefa 1 0,4 

Strefa 2 0 

Strefa 3 0,12 

Strefa 4 0,06 

Strefa 5 0,11 

Strefa 6 0 

Strefa 7 0 

Strefa 8 0 

Strefa 9 0,07 
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Rysunek 4. Organizacje pozarządowe w podziale na jednostki analityczne  

 

Źródło: opracowanie własne.  

Frekwencja wyborcza  

Istotnym wskaźnikiem aktywności obywateli dla poszczególnych jednostek analitycznych jest 
frekwencja wyborcza. Jednym z najistotniejszych dla mieszkańców są wybory samorządowe 
– to w ich trakcie wybierane są osoby, które będą realnie reprezentować lokalną społeczność 
w sprawach dotyczących najbliższego otoczenia (edukacja, służba zdrowia, pomoc społeczna, 
bezrobocie, bezpieczeństwo) przez okres 4 lat. W gminie Ropczyce zainteresowanie 
sprawami obywatelskimi poniżej średniej dla gminy wykazuje ludność poniższych jednostek 
analitycznych:  

 Sołectwo Brzezówka, 

 Strefa 8,  

 Strefa 9.  
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Tabela 13. Frekwencja wyborcza – wybory samorządowe 2014 r. 

Jednostka analityczna 
Liczba 

wydanych do 
głosowania kart 

Liczba 
uprawnionych do 

głosowania 

Frekwencja w wyborach 
samorządowych w 2014r. 

W podziale na obwody 
głosowanie w % 

Brzezówka 913 368 40,31% 

Gnojnica Dolna 967 556 57,50% 

Gnojnica Wola 739 420 65,83% 

Lubzina 1589 750 47,20% 

Łączki Kucharskie 1109 607 54,73% 

Mała 1096 662 60,40 % 

Niedźwiada Dolna 1094 690 63,07% 

Niedźwiada Górna 963 566 58,77% 

Okonin 328 188 57,32% 

Strefa 1 741 436 58,84% 

Strefa 2 2872 1598 56,02% 

Strefa 3 3352 1667 50,13% 

Strefa 4 625 344 55,04% 

Strefa 5 508 315 62,01% 

Strefa 6 602 380 63,12% 

Strefa 7 1324 716 54,08% 

Strefa 8 1476 767 51,96% 

Strefa 9 1141 520 45,57% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Państwowej Komisji Wyborczej 

http://samorzad2014.pkw.gov.pl/357_rady_woj/0/181503 [z dnia 29.11.2016 r.] 

http://samorzad2014.pkw.gov.pl/321_protokol_komisji_obwodowej/16132
http://samorzad2014.pkw.gov.pl/321_protokol_komisji_obwodowej/16132
http://samorzad2014.pkw.gov.pl/321_protokol_komisji_obwodowej/16152
http://samorzad2014.pkw.gov.pl/321_protokol_komisji_obwodowej/16152
http://samorzad2014.pkw.gov.pl/321_protokol_komisji_obwodowej/16153
http://samorzad2014.pkw.gov.pl/321_protokol_komisji_obwodowej/16153
http://samorzad2014.pkw.gov.pl/321_protokol_komisji_obwodowej/16143
http://samorzad2014.pkw.gov.pl/321_protokol_komisji_obwodowej/16147
http://samorzad2014.pkw.gov.pl/321_protokol_komisji_obwodowej/16147
http://samorzad2014.pkw.gov.pl/321_protokol_komisji_obwodowej/16151
http://samorzad2014.pkw.gov.pl/321_protokol_komisji_obwodowej/16151
http://samorzad2014.pkw.gov.pl/321_protokol_komisji_obwodowej/16149
http://samorzad2014.pkw.gov.pl/321_protokol_komisji_obwodowej/16149
http://samorzad2014.pkw.gov.pl/321_protokol_komisji_obwodowej/16150
http://samorzad2014.pkw.gov.pl/321_protokol_komisji_obwodowej/16150
http://samorzad2014.pkw.gov.pl/321_protokol_komisji_obwodowej/16138
http://samorzad2014.pkw.gov.pl/321_protokol_komisji_obwodowej/16138
http://samorzad2014.pkw.gov.pl/321_protokol_komisji_obwodowej/16135
http://samorzad2014.pkw.gov.pl/321_protokol_komisji_obwodowej/16135
http://samorzad2014.pkw.gov.pl/321_protokol_komisji_obwodowej/16133
http://samorzad2014.pkw.gov.pl/321_protokol_komisji_obwodowej/16133
http://samorzad2014.pkw.gov.pl/321_protokol_komisji_obwodowej/16134
http://samorzad2014.pkw.gov.pl/321_protokol_komisji_obwodowej/16134
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Rysunek 5. Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 r. 

 

Źródło: opracowanie własne.  

3.2.7. Bezpieczeństwo 

Jedną z najważniejszych potrzeb ludzkich wpływających na jakość życia jest bezpieczeństwo. 
Wszelkie zdarzenia, które mają wpływ na jego obniżenie są niepożądane i powinny być́ 
ograniczane. Jednym z celów rewitalizacji jest przywrócenie i zapewnienie bezpieczeństwa 
publicznego dla mieszkańców terenu zdegradowanego. Instytucją odpowiadającą za poziom 
bezpieczeństwa w gminie jest Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach, która gromadzi 
dane dotyczące przestępstw zgłoszonych i prewencyjnych. Dane gromadzone są z podziałem 
na jednostki podziału obowiązujące w gminie Ropczyce, co umożliwia ich dokładną analizę, 
koncertując się na obszarach problemowych. 

W celu dokładnej analizy, wskazane jest odnieść poziom bezpieczeństwa w gminie Ropczyce 
do stopnia bezpieczeństwa w powiecie ropczycko-sędziszowskim. W rejonie tym w latach 
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2012-2015 wskaźnik wykrywalności przestępstw wzrósł z poziomu 75,2% do poziomu 77,8% 
(dla porównania w 2015 r. wskaźnik ten dla województwa podkarpackiego wyniósł 71,6, a dla 
całego kraju – 64,7%). 

Największą liczbą stwierdzonych przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
charakteryzują się Strefa 1 oraz Strefa 8.  

Tabela 14. Liczba przestępstw w gminie Ropczyce  

Jednostka analityczna 
Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w 

przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 
zamieszkania 

Brzezówka 0,57 

Gnojnica  0,39 

Lubzina 0,57 

Łączki Kucharskie 0,39 

Mała 0,39 

Niedźwiada 0,39 

Okonin 0,57 

Strefa 1 2,28 

Strefa 2 1,27 

Strefa 3 1,27 

Strefa 4 0,46 

Strefa 5 0,46 

Strefa 6 0,46 

Strefa 7 0,46 

Strefa 8 2,28 

Strefa 9 1,27 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 6. Liczba stwierdzonych przestępstw w podziale na jednostki analityczne w 2015 r. 

 

Źródło: opracowanie własne.  
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3.3. Sfera gospodarcza 

Procesy kształtujące sferę̨ gospodarczą wpływają̨ na dynamikę̨ rozwoju społeczno-
ekonomicznego różnych jednostek osadniczych. Powyższa zależność jest szczególnie 
zauważalna na szczeblu lokalnym. Zjawiska i przemiany gospodarcze w znacznym stopniu 
determinują kierunek oraz dynamikę rozwoju w pozostałych sferach.  

W latach 2010-2015 liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie Ropczyce 
zwiększyła się. W roku 2015 w stosunku do roku 2010 było o 10,96% podmiotów więcej. 
Na terenie gminy Ropczyce w 2015 r. występowało 2 179 podmiotów zarejestrowanych 
w rejestrze REGON (z czego 1 553 w obrębie Miasta Ropczyce i 626 na obszarze wiejskim). 
W przeliczeniu na 1000 mieszkańców było ich 80 (obszar miejski – 99, dla obszaru wiejskiego 
– 55). 

Spośród podmiotów gospodarki narodowej w 2015 r. najliczniejszą grupę stanowiły mikro 
przedsiębiorstwa (2 0804), zatrudniających od 0 do 9 osób. Firm małych było 74, średnich 19, 
a dużych 2. Jednakże, w gminie nie odnotowano żadnej firmy (makro przedsiębiorstwo) 
zatrudniającej więcej niż 1000 pracowników.  

Wykres 6. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na terenie Gminy Ropczyce w latach 2010-
2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Biorąc pod uwagę podział gminy na jednostki analityczne należy zauważyć, że najmniejszą 
liczbą zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 
osób wg faktycznego miejsca zamieszkania charakteryzuje się:  

 sołectwo Gnojnica,  

 sołectwo Niedźwiada,  

 Strefa 8.  

Tabela 15. Działalność gospodarcza - Gmina Ropczyce 

Jednostka analityczna  
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 

rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg 
faktycznego miejsca zamieszkania 

Brzezówka 4,1 

Gnojnica  3,0 

Lubzina 4,7 
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Jednostka analityczna  
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 

rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg 
faktycznego miejsca zamieszkania 

Łączki Kucharskie 5,7 

Mała 4,2 

Niedźwiada 2,5 

Okonin 5,6 

Strefa 1 14,1 

Strefa 2 7,3 

Strefa 3 4,8 

Strefa 4 6,4 

Strefa 5 4,7 

Strefa 6 7,5 

Strefa 7 3,3 

Strefa 8 2,3 

Strefa 9 6,3 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 7. Liczba podmiotów gospodarczych  

 

Źródło: opracowanie własne.  
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3.4. Sfera środowiskowa  

Rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych jednostek terytorialnych uzależniony jest od 
warunków środowiska przyrodniczego. Korelacja pomiędzy wybranymi czynnikami 
geograficznymi (tj. budową geologiczną, rzeźbą terenu, glebami, stosunkami wodnymi, 
klimatem, szatą roślinną itp.) a społeczno-ekonomicznymi (tj. osadnictwem, turystyką, 
przemysłem itp.), ukazuje wpływ walorów naturalnych danego obszaru na aktywność 
gospodarczą człowieka.  

3.4.1. Występowanie pokryć azbestowych 

Zgodnie z danymi z bazy azbestowej oraz „Gminnego Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ropczyce w latach 2010-2032” największa ilość 
wyrobów zawierających azbest zlokalizowana jest w sołectwie Mała oraz mieście Ropczyce.   

Tabela 16. Występowanie pokryć azbestowych w Gminie Ropczyce 

Jednostka analityczna 
Zinwentaryzowane 
wyroby azbestowe 

podane w m2 

Udział wyrobów azbestowych 
w danej jednostce podziału w 

powierzchni wyrobów 
azbestowych w całej gminie 

Brzezówka 14 602 3,40% 

Gnojnica 24 813 5,78% 

Lubzina 11 772 2,74% 

Łączki Kucharskie b.d. b.d. 

Mała 55 717 12,98% 

Niedźwiada 30 118 7,02% 

Okonin 3 851 0,90% 

Miasto Ropczyce 288 344 67,18% 

Gmina Ropczyce razem 42 9217 100% 

Źródło: opracowanie własne 

Zgodnie z obowiązującym prawem odpady zawierające azbest muszą zostać przetworzone 
za pomocą urządzeń przewoźnych lub unieszkodliwione na składowiskach odpadów 
niebezpiecznych. Jednak, na terenie Miasta i Gminy Ropczyce nie ma tego rodzaju czynnego 
wysypiska. W związku z tym, odpady zawierające azbest zajmują się specjalistyczne firmy, 
np. „ALGADER Hofman” Sp. z o. o. i „TERMOEXPORT” zlokalizowane w Warszawie. Zakłady 
te zajmują się demontażem odpadów azbestowych, które są segregowane i przekazywane na 
bieżąco do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania transportem odbiorcy. Najbliższym 
składowiskiem odpadów niebezpiecznych, w tym azbesty, jest: Składowisko odpadów 
komunalnych w Młynach (powiat jarosławski) i Składowisko odpadów „za rz. Białą” 
w  Tarnowie. 

3.4.2. Występowanie obszarów chronionych8 

Pod względem położenia geograficznego gmina Ropczyce leży na pograniczu dwóch 
jednostek fizyczno-geograficznych: Kotliny Sandomierskiej (mezoregiony Rynna Podkarpacka 
i Pogórze Karpackie) i Zewnętrznych Karpat Fliszowych (północny fragment Pogórza 
Środkowo-Beskidzkiego - Pogórze Strzyżowskie). Jednostki te są ściśle uzależnione 
od budowy geologicznej oraz rozwoju procesów geomorfologicznych, które doprowadziły 
do obecnego ukształtowania terenu. Północna część jednostki miejsko-wiejskiej stanowi 

                                                

8 Opracowano na podstawie „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ropczyce” i Zmiany 
„Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce”. 
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obszar niemalże płaski, a im bardziej na południe, tym teren staje się bardziej górzysty 
i poprzecinany wieloma parowami i wąwozami. 

Na terenie gminy Ropczyce gleby wykazują znaczne zróżnicowanie pod względem stopnia 
wykształcenia jak i przydatności rolniczej. Większość gleb powstało na pokrywach 
zwietrzelinowych, lessach, osadach lodowcowych, rzecznych. Skałami macierzystymi dla gleb 
wykształconych w obrębie Pogórza Ciężkowickiego na południe od Ropczyc są gliny, gliny 
piaszczyste lub pyły. W obrębie obszaru gminy wyróżnia się następujące rodzaje gleb: 
bielicowe, brunatne czarnoziemy zdegradowane oraz mady. W rejonie Checheł, Gnojnicy 
i Okonina występują średnio zasobne w składniki pokarmowe gleby brunatne. Natomiast, 
wytworzone na lessach gleby czarnoziemu zdegradowanego, rozciągają się pasem 
o szerokości 2 km od Sędziszowa Małopolskiego przez Ropczyce do Lubziny. 

Główną rzeką przepływającą przez teren gminy jest Wielopolka, będąca prawobrzeżnym 
dopływem Wisłoki. Do Wielopolki wpływają potoki: Niedźwiadka, Malanka, Zawadka i Ropa. 
Na kształtowanie się szaty roślinnej w obrębie przedmiotowej gminy, szczególny wpływ ma 
zróżnicowanie geomorfologiczne. Roślinność stanowi jeden z podstawowych elementów 
krajobrazotwórczych oraz środowiskowotwórczych. Ponadto, wpływa na stosunki wodne, 
kształtuje lokalny klimat i gleby oraz świat zwierzęcy. 

Według danych Banku Danych Lokalnych w 2015 r. powierzchnia wszystkich występujących 
na terenie gminy Ropczyce obszarów prawem chronionych (bez obszarów Natura 2000) 
wynosiła ponad 2,59 ha, co stanowiło 0,02% całego terenu jednostki miejsko-wiejskiej. Cały 
ten teren zajmuje przez rezerwat przyrody. 

Rezerwat przyrody „Szwajcaria ropczycka” położony jest w samym centrum miasta. Obejmuje 
teren wąwozu lessowego o stromych zboczach liczące nawet 10 m. Wyjątkowym elementem 
przyrodniczym rezerwatu jest zrośnięty dąb szypułkowy z brzozą brodawkową osiągający 
obwód 2,65 m. Na terenie „Szwajcarii ropczyckiej” występuje wiele roślin będących pod 
ochroną oraz liczne gatunki rzadkich ptaków. Rośnie tam około 150 dorodnych dębów, okazy 
brzozy brodawkowej, sosny zwyczajnej, buka i grabu. Rezerwat przyrody utworzono przede 
wszystkim w celu ochrony procesów geologicznych zachodzących w podłożu lessowym oraz 
zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych zbiorowisk roślin 
i zwierząt posiadających charakter naturalny w środowisku miejskim. 

W obrębie gminy Ropczyce (około 2 tys. ha) projektowany jest Obszar Chronionego 
Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, zajmujący głównie wzgórza. W znacznej części są one 
zalesione i oddzielają zlewnie Wisłoki od Wielopolki. Szczególną atrakcyjność krajobrazu 
Pogórza Strzyżowskiego stanowią wcięte doliny porośnięte lasem o zróżnicowanym 
drzewostanie spełniające rolę glebochronną i wodochronną, bogata szata roślinna 
o charakterze podgórskim, różnorodna fauna oraz zabytki kultury materialnej. 

Na terenie jednostki miejsko-wiejskiej występują trzy grupowe pomniki przyrody żywej, które 
wpisane zostały do rejestru pomników przyrody województwa podkarpackiego. Pomnikami 
przyrody są: 

 dąb szypułkowy, buk zwyczajny i lipa drobnolistna (Lubzina), 

 buk zwyczajny i lipa szerokolistna (Witkowice), 

 aleja złożona z 62 sztuk lip drobnolistnych (Witkowice). 

Wymienione wyżej okazy drzew występują w parkach podworskich w Witkowicach i Lubzinie. 
Pnie i korony wiekowych drzew wymagają zabiegów konserwatorskich. Dodatkowo, na terenie 
Gminy Ropczyce zaproponowano objęcie ochroną pomnikową 111 drzew. 
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3.4.3. Streszczenie nietechniczne oceny oddziaływania programu na 
środowisko  

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z poźn. zm.) Burmistrz Ropczyc 
wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do 
Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o 
uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko projektu dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce na 
lata 2016 – 2020.” 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 6 czerwca 2017 r. 
znak: WOOŚ.410.1.102.2017.AP.4 uzgodnił, że dla ww. dokumentu, nie jest wymagane 
przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Również Podkarpacki 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 13 kwietnia 2017 r. znak: 
SNZ.9020.1.96.2017.RD uzgodnił w zakresie sanitarno-higienicznym odstąpienie od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu. 

Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy, Burmistrz 
Ropczyc odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce na lata 2016 – 
2020.” 

Informacja o odstąpieniu została podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Ropczycach. Ze zgromadzonymi dokumentami wszyscy 
zainteresowani mogą się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Ropczycach, ul. Krisego 1, pok.  
nr 5, w godzinach pracy urzędu. 

 

3.5. Sfera infrastrukturalna (funkcjonalno-przestrzenna 
i techniczna) 

W skład infrastruktury technicznej wchodzą̨ urządzenia, sieci przesyłowe (kanalizacyjna, 
sanitarna, energetyczna, teleinformatyczna), trakty komunikacyjne, a także zasoby 
mieszkaniowe. Dostępność infrastruktury technicznej warunkuje wzrost poziomu życia 
mieszkańców i podnosi atrakcyjność́ inwestycyjną gminy. Dostosowanie urządzeń 
technicznych do wymogów środowiskowych warunkuje prowadzenie zrównoważonej polityki 
proekologicznej na terenie gminy. Struktura przestrzenno-funkcjonalna to złożony system 
powiązanych ze sobą̨ zjawisk i procesów demograficznych, gospodarczych, 
infrastrukturalnych, ekonomicznych i społecznych, kształtowanych na przestrzeni lat. 
Do omawianej sfery zalicza się następujące układy: pasmowy sieci osadniczej 
przedstawiający powiazania jednostki urbanistycznej z czynną działalnością̨ człowieka, 
węzłowy związany z aktywnością̨ gospodarczą, strefowy uzależniony od warunków i walorów 
środowiska naturalnego, oraz sieciowy przedstawiający powiązania infrastrukturalne 
(komunikacyjne i techniczne). Powyższe układy pozostają̨ we wzajemnej relacji 
i współzależności w przestrzeni miasta.  

3.5.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna  

Gmina Ropczyce położona jest w południowo-wschodniej Polsce, województwie 
podkarpackim, na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Jej powierzchnia wynosi 
13 908 ha (139 km²), co stanowi 25,37% powierzchni powiatu i 0,78% województwa. 
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Rysunek 2. Położenie Gminy Ropczyce w powiecie sanockim 

 

Źródło: Powiat ropczycko-sędziszowski, https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_ropczycko-s%C4%99dziszowski 
[z dnia 01.12.2016 r.] 

Gmina Ropczyce graniczy z innymi jednostkami, tj.: 

 od północy z Gminą Ostrów, 

 od wschodu z Gminą Sędziszów Małopolski, 

 od południowego wschodu z Gminą Wielopole Skrzyńskie, 

 od południowego zachodu z Gminą Brzostek (powiat dębicki), 

 od zachodu z Gminą Dębica (powiat dębicki). 

Gmina Ropczyce znajduje się w zasięgu oddziaływania Rzeszowa, oddalonego o około 30 km 
w kierunku wschodnim, które stanowi ośrodek obsługi I rzędu województwa podkarpackiego. 
Ważnymi ośrodkami tego regionu są również miasta Mielec (położony około 35 km na 
północny zachód) i Dębica (położona około 15 km na zachód). 

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej obszarów zabudowanych Gminy Ropczyce 
wyszczególniono następujące strefy9: 

 zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej obejmująca także obszary 
zabudowane w tym funkcjonalnie predysponowane na cele mieszkaniowe 
i mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności (wymaga uzupełnienia i modernizacji 
zachowując główną funkcję związaną z rolnictwem, w tym z agroturystyką); 

 zabudowy usługowej i usługowo-mieszkaniowej obejmująca także obszar 
zabudowany w tym funkcjonalnie predysponowany na cele usług publicznych 
i komercyjnych (wymagająca modernizacji i uzupełnienia, szczególnie w zakresie: 
usług publicznych i komercyjnych, w tym związanych z kulturą, oświatą, zdrowiem 
i ochroną socjalną, handlem i turystyką, dróg dojazdowych i parkingów, zieleni 
publicznej i przejść pieszych, obszarów otwartych dla okresowych celów publicznych; 

                                                

9 I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 
Ropczyce, 2012 
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 działalności wytwórczo-usługowej obejmująca także obszar zabudowany w tym 
funkcjonalnie predysponowany na cele produkcji, wytwórczości i składowania (wymaga 
sukcesji funkcji wynikającej ze zmian koniunktury, modernizacji oraz dostosowaniu do 
zmieniających się potrzeb, uwzględniając: zapewnienie prawidłowej obsługi 
komunikacyjnej, parkingowej i infrastrukturalnej, zmniejszenie lub co najmniej nie 
zwiększanie uciążliwości dla otoczenia i środowiska); 

 infrastruktury technicznej obejmująca także obszar zabudowany w tym funkcjonalnie 
predysponowany na cele infrastruktury technicznej (wymaga adaptacji i modernizacji 
dostosowującej niniejszą strefę do wymaganych standardów efektywności i norm 
ochrony środowiska, przekształcenia na inne cele w przypadku przejęcia jej funkcji 
przez nowe, bardziej wydajne i skuteczniejsze systemy); 

 zieleni, rekreacji sportu i turystyki (wymaga modernizacji i przekształceń, a związku 
z tym poszerzenia oferty zarówno dla społeczności lokalnej, jak i dla turystów, o obiekty 
jak np.: korty tenisowe, baseny, ścieżki zdrowia, szlaki rowerowe; 

 urządzeń obsługi gospodarki rolnej (prowadzona na niej działalność może ulegać 
przekwalifikowaniu pod kątem potrzeb rynkowych). 

3.5.2. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

Gmina Ropczyce zaopatrywana jest w wodę z Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 
(Decyzja KDH1/013/6037/97 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
z dnia 18 lipca 1997 r.). Zachodni fragment jednostki gminnej znajduje się w części strefy 
ochrony sanitarnej tego zbiornika. W tym celu szczególnie wymagane jest: 

 ochrona zasobów wodnych poprzez zminimalizowanie ujemnych wpływów na jakość 
i wielkość zasobów oraz egzekwowanie „nakazów” i „ograniczeń” zwłaszcza na 
obszarze strefy ochronnej GZWP nr 425; 

 zwiększenie na terenie gminy, jak i w całym dorzeczu rzeki Wielopolki ilości 
retencjonowanej wody powierzchniowej (małe zbiorniki retencyjne); 

 opracowanie operatów hydrologicznych dla ważniejszych potoków z określeniem 
charakterystycznych przepływów między innymi Q1% i Q5% ( z terenami zalewanymi). 

Strefy ujęć wód podziemnych zlokalizowane są w rejonie osiedli Czekaj i Pietrzejowa Miasta 
Ropczyce. Poza obszarem miejskim, ujęcie wody zlokalizowane jest w miejscowości Lubzina, 
składające się trzech studni wierconych. Strefy te posiadają ochronę bezpośrednią i pośrednią 
wewnętrzną i zewnętrzną. Ponadto, na terenie Gminy Ropczyce ustalono strefę ochronną dla 
ujęcia wody powierzchniowej na rzece Wisłoce w km 58 + 730, jest to „zewnętrzna strefa 
ochrony pośredniej”. W strefach tych obowiązują zakazy i ograniczenia (np. nielegalnego 
wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi; lokalizowania zakładów 
przemysłowych i bezściółkowych ferm chowu zwierząt oraz obiektów intensywnej hodowli ryb 
pstrągowych i karpiowych w odległości mniejszej niż 100,0 m od brzegów rzeki, a ich 
ewentualna lokalizacja winna być poprzedzona stosowną oceną oddziaływania na środowisko; 
organizowania wysypisk odpadów przemysłowych i wylewisk ścieków komunalnych 
i przemysłowych za wyjątkiem składowisk śmieci i odpadów komunalnych ze stosownymi 
zabezpieczeniami technicznymi, o ile ocena oddziaływania na środowisko nie wykluczy ich 
budowy w tym rejonie)10. 

W ciągu pięciu lat długość sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Ropczyce 
zwiększyła się o 24,4 km. Na koniec analizowanego okresu sieć ta liczyła 170,1 km. W 2015 
r. system wodociągowy wyposażony był w 3 797 przyłączy prowadzących wodę do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. W stosunku do 2010 r. ich liczba wzrosła o 12,14%. 

Odsetek ludzi korzystający z instalacji wodociągowej systematycznie wzrastał. Każdego 
następnego roku udział osób korzystających z tej instalacji średnio wrastał o pół punktu 

                                                

10 I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 
Ropczyce, 2012 
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procentowego. Na początku okresu badań wartość ta wynosiła ogółem 73,4%, z kolei w 2015 
r. – 75,9%. 

Na obszarze Miasta Ropczyce w 2015 r. udział ludności korzystającej z wodociągów osiągnął 
92,5%, to o 1,1 punktu procentowego więcej w porównaniu do 2010 r. Znacznie mniej osób 
korzystało z instalacji wodociągowej na terenach wiejskich. Spośród wszystkich mieszkańców 
tych terenów, około połowa z nich miała dostęp do sieci wodociągowej. 

Wykres 7. Korzystający z instalacji wodociągowej w % ogółu ludności Gminy Ropczyce w latach 2010-2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

 

 

Gmina miejsko-wiejska posiada trzy oczyszczalnie ścieków, tj. dwie w Ropczycach i jedna 
w Lubzinie. System kanalizacyjny tych oczyszczalni określa zasięg i odbiór ścieków 
komunalno-bytowych. Natomiast, na terenie nie objętym systemem kanalizacyjnym, ścieki 
płynne gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych (później zostają one wywożone 
do oczyszczalni ścieków w Ropczycach) lub w przydomowych oczyszczalniach ścieków, które 
z kolei neutralizowane są na posesjach gospodarstw domowych). 

Długość sieci kanalizacyjnej w omawianej jednostce w roku 2010 r. liczyła 98,0 km, z czego 
56,3 km przypadało na obszar miejski, a 41,7 km ba obszar wiejski. Przyłączonych do systemu 
sanitarno-bytowego budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania było 1 584 (942 sztuk 
przyłączy w mieście i 642 sztuk przyłączy przy gospodarstwach wiejskich). Wskaźniki te 
w przeciągu pięciu lat zwiększyły się, odpowiednio o 32,78% i 35,27% (większy rozwój sieci 
kanalizacji nastąpił na terenie miejskim). W 2015 r. długość sieci kanalizacyjnej liczyła ogółem 
145,8 km, a przyłączy było razem 2 447 sztuk. 

Udział osób (głównie mieszkańcy Miasta Ropczyce) korzystających z instalacji kanalizacyjnej 
kształtował się w 2015 r. na poziomie 52,1%. Była to zarazem najwyższa wartość w okresie 
pięciu lat. Z kolei, najniższy wskaźnik osób korzystających instalacji kanalizacyjnej 
odnotowano w 2010 r. 

Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej na terenie miejskim wzrósł o 10,2 
punktów procentowych, a na obszarze wiejskim tylko o 2,8 punków procentowych. 
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Wykres 8. Korzystający z instalacji kanalizacyjnej w % ogółu ludności Gminy Ropczyce w latach 2010-2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

3.5.3. Sieć gazowa, ciepłownicza i elektryczna11 

Źródłami zaopatrzenia w gaz miasta i gminy Ropczyce są przebiegające przez teren jednostki 
gminnej gazociągi wysokoprężne oraz istniejące stacje redukcyjne I stopnia w Ropczycach, 
Okoninie i Lubzinie. Projektowana jest budowa stacji redukcyjnej I stopnia Gnojnica - Czujek, 
mająca dosilać istniejące sieci średnioprężne na terenie miasta oraz obszaru wsi Gnojnica - 
Czujek. 

Bank Danych Lokalnych wykazuje, iż od 2010 r. przez kolejne lata udział osób korzystających 
z instalacji gazowej zmniejszał się. Ostatecznie w 2015 r. wskaźnik ten wynosił 71,0% 

W analizowanym okresie na terenie miejskim Gminy Ropczyce, udział osób korzystających 
z sieci gazowej spadł o 2,2 punktu procentowego, a na terenie wiejskim o 3,7 p.p. 

                                                

11 I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 
Ropczyce, 2012 r. 
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Wykres 9. Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności Gminy Ropczyce w latach 2010-2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Jednostka miejsko-wiejska Ropczyce zaopatrywana jest w energię elektryczną w oparciu 
o stację elektroenergetyczną zlokalizowaną w północnej części miasta o łącznej mocy 
transformatorów 32 MVA. Stacja ta ma połączenie ze stacjami położonymi w Latoszynie 
i Sędziszowie Małopolskim. 

Zaopatrywanie w ciepło z systemu ciepłowniczego występuje tylko na obszarze miasta. 
Obecnie funkcjonujące urządzenia tego układu wymaga modernizacji oraz dalszego rozwoju. 
Ma to na celu: 

 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, 

 zwiększenie sprawności i zapewnienie niezawodności dostawy ciepła, 

 zbilansowanie zaoszczędzonej energii z zapotrzebowaniem ciepła. 

Obszary wiejskie gminy nie są podłączone do sieci ciepłowniczej. Co więcej, nie jest 
przewidywana budowa żadnych scentralizowanych systemów ogrzewania. Jedną przyczyną 
tej decyzji jest sposób zagospodarowania. Charakter zabudowy gospodarstw domowych 
kwalifikuje je do ich indywidualnego sposobu ogrzewania. Przydomowe kotłownie opalane 
paliwem stałym, w tym paliwem gazowym lub innymi paliwami nie zanieczyszczającymi 
środowiska. 

3.5.4. Zasoby mieszkaniowe 

Dominującą formą zabudowy terenów gminy Ropczyce jest zabudowa mieszkaniowa jedno- 
i wielorodzinna. Budynki zlokalizowane w centrum i przy głównych ulicach miasta często 
posiadają lokale usługowe na poziomie parterowym. Na obszarze wiejskim większy udział ma 
zwarta zabudowa jednorodzinna lub zagrodowa. 

Na terytorium gminy Ropczyce, w przeciągu pięciu lat sytuacja dotycząca zasobów 
mieszkaniowych zmieniła się niewiele. Liczba mieszkań wzrosła o 3,84%; na koniec 2015 r. 
było ich 7 560. Równocześnie zwiększyła się liczba izb, tj. o 5,31%, jak i łączna powierzchnia 
użytkowa mieszkań, tj. o 5,78% (z 593 342 m² w 2010 r. do 629 758 m² w 2015 r.)12. 

                                                

12 Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, 
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/wymiary [z dnia 02.12.2016 r.] 
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Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania w Gminie Ropczyce w 2015 r. 
wynosiła 88,3 m2. Wyższą średnią tego wskaźnika odnotowano na terenie obszaru wiejskiego 
niż miejskiego, tj. odpowiednio: 87,9 m2 i 80,4 m2. Statystycznie na jedno mieszkanie 
przypadało 3,58 osób, podczas gdy każdej z tych osób średnio przysługiwało 23,2 m2 
powierzchni użytkowej lokalu. W każdym mieszkaniu przeciętnie było 4,5 izb.13 

3.5.5. Zabudowa techniczna 

Analiza struktury przestrzenno-funkcjonalnej pozwala zidentyfikować najważniejsze problemy 
przestrzenne oraz wynikające z tego zagrożenia i szanse. Na terenie Miasta i Gminy Ropczyce 
wyodrębnione zostały obszary o różnych cechach zagospodarowania. Ponadto nadano im 
funkcje użytkowania, tj.: 

 mieszkaniowe i usługowo-mieszkaniowe o wysokiej intensywności zabudowy 

 mieszkaniowe i usługowo-mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy 

 usług publicznych i komercyjnych 

 produkcji, wytwórczości i składowania 

 zieleni, rekreacji, sportu, turystyki i ogródków działkowych 

 urządzeń obsługi gospodarki rolnej 

 cmentarzy 

 infrastruktury technicznej. 

Ważną częścią infrastruktury technicznej są miejsca atrakcyjne turystycznie, w tym zabytki. 
Na terenie Gminy Ropczyce znajdują się: 

 obiekty wpisane do rejestru zabytków14: 
o Lubzina 

 kościół par. pw. św. Mikołaja, 1904-05, 
 dzwonnica, 1905,  
 ogrodzenie, 1922, 
 zespół pałacowy, pocz. XX (pałac, park), 

o Lubzina-Sepnica 
 zespół dworski, XIX (dwór, park) 

o Łączki Kucharskie - Łopuchowa 
 zespół dworski, XIX (dwór, kapliczka, park z aleją) 

o Mała 
 kościół par. pw. św. Michała Archanioła, drewniany, 1593-1595 
 park dworski, XIX, 

o Niedźwiada Dolna 
 zespół dworski, XIX, (nie istnieje): dwór i park 

o Ropczyce 
 kościół par. pw. Przemienienia Pańskiego, XV, 1873, 
 kościół fil. pw. NMP, 1730, XIX, XX, 
 cmentarz kościelny, 
 poczta konna, ul. Mickiewicza 1-6, XVIII, 
 dom, Rynek 2 (d. 14/15), XVIII, 
 dom, ul. Słowackiego 5, drewn., 1862, 
 dom, ul. Wyszyńskiego 2, drewn., 2 poł. XIX, 
 magazyn mięsa, tzw. sół, ul. Grunwaldzka 35, drewn., XIX, 

o Ropczyce – Witkowice 
 kościół par. pw. św. Michała Archanioła, 1760-62, 1972-74, 

                                                

13 Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, [z dnia 02.12.2016 r.] 

14 Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków woj. podkarpackiego - stan na 30 
września 2016 r., http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-
zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/ [z dnia 02.12.2016 r.] 
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 cmentarz kościelny, ze starodrzewem, 
 zespół dworski, pocz. XIX (dwór, 2 oficyny, budynek mieszkalno-

gospodarczy, 3 budynki gospodarcze, park z ogrodem) 
 zespół folwarczny, XIX/XX (rządcówka, spichlerz, obora, stajnia). 

3.5.6. Służba zdrowia 

W zakresie ochrony zdrowia i życia na terenie Gminy Ropczyce funkcjonują ośrodki zdrowia: 

 Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach (ul. Kardynała Wyszyńskiego 54) prowadzący 
specjalistyczne poradnie: 

o Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 
o Lecznictwa specjalistycznego, 
o Lecznictwa stacjonarnego, 
o Rehabilitacji, 
o Medycyny pracy, 
o Ratownictwa Medycznego; 

 Ośrodek Zdrowia w Lubzinie 

 Ośrodek Zdrowia w Niedźwiadzie Dolnej, 

 NZOZ PIOMAR w Ropczycach (punkty w Ropczycach: ul. Parkowa 1, ul. Ks. 
Siewierskiego 6 i w gminie Wielopole Skrzyńskie). 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach świadczy usługi dla pacjentów ubezpieczonych 
w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz wszystkim potrzebującym pomocy medycznej 
w stanach nagłych, zagrażających życiu, a także usługi odpłatne, wynikające z Ustawy 
o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ. Obszar działania ZOZ-u obejmuje gminy powiatu 
ropczycko-sędziszowskiego: Iwierzyce, Ostrów, Ropczyce, Sędziszów Małopolskim 
i Wielopole Skrzyńskie. 

Na terenie gminy Ropczyce działa łącznie osiem aptek ogólnodostępnych i dwa punkty 
apteczne: 

 Apteka „MEDIQ” (ul. Grunwaldzka 1, Ropczyce), 

 „Apteka w Rynku” FHURJ Kizior (ul. Grunwaldzka 9, Ropczyce), 

 Apteka „SINAPSIS” (ul. Wyszyńskiego 54a, Ropczyce), 

 Apteka (ul. Wyszyńskiego 45, Ropczyce), 

 Apteka „PRO-ME” (ul. K. K. Wielkiego 6a, Ropczyce), 

 Apteka Św. Sebastiana (ul. Piłsudskiego 26, Ropczyce), 

 Apteka (ul. Armii Krajowej 4, Ropczyce), 

 Apteka „Słoneczna Biedronka” (ul. Rynek 9, Ropczyce), 

 Punkt Apteczny (Niedźwiada 10), 

 Apteka (Lubzina 117a). 
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4. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji na terenie gminy Ropczyce 

Zgodnie z tym, że rewitalizacja ma stanowić odpowiedź na zdiagnozowane problemy, stan 
kryzysowy przeanalizowany został na podstawie wykonanej diagnozy oraz głosów grup 
interesariuszy. W ten sposób wybrane zostały obszary, na których występuje kumulacja 
zjawisk negatywnych. Analizie poddano również potencjał wszystkich obszarów w celu 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Obszar zdegradowany został wybrany na podstawie wskaźników opisanych w rozdziale  3. 
Metodologia. Wszystkie dane zbierane były w podziale na sołectwa oraz strefy miasta 
Ropczyce. Pozwoliło to na dokonanie porównania wskazanych jednostek analitycznych 
i problemów, jakie je charakteryzują.  

W poniższej tabeli zaprezentowano wszystkie wskaźniki, które zostały przeanalizowane 
na potrzeby delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Dane przedstawione 
zostały za lata 2011-2015, w zależności od danego wskaźnika, zgodnie z Instrukcją 
przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Wszystkie wskaźniki zostały przyrównane do średniej dla miasta i średniej wartości dla 
województwa.   

Rysunek 8. Schemat wyznaczenia obszaru zdegradowanego  

 

Źródło: opracowanie własne.  
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Tabela 17. Wyniki analizy wskaźnikowej  

SFERA SPOŁECZNA 
GOSPO-
DARCZA 

KATEGORIA DEMOGRAFIA 
RYNEK 
PRACY 

POMOC SPOŁECZNA INTEGRACJA SPOŁECZNA 

BEZPIE-
CZEŃSTWO 
PUBLICZ-
NE 

PODMIO-
TY 
GOSPO-
DARCZE 

Liczba 
ludności 

Nazwa 
wskaźnika 

Przyrost 
naturalny w 
przeliczeniu 
na 100 osób 
wg 
faktycznego 
miejsca 
zamieszkania 

Saldo 
migracji na 
pobyt stały 
w 
przeliczeniu 
na 100 osób 
wg 
faktycznego 
miejsca 
zamieszkani
a 

Liczba 
długotrwale 
bezrobotnych w 
% bezrobotnych 
ogółem (1866) 

Liczba osób 
korzystającyc
h ze 
świadczeń 
pomocy 
społecznej w 
przeliczeniu 
na 100 osób 
wg miejsca 
zamieszkania 

Korzystając
y ze 
świadczeń 
pomocy 
społecznej z 
tytułu 
niepełnospr
awności w 
przeliczeniu 
na 100 osób 
wg miejsca 
zamieszkani
a 

Liczba 
organizacji 
pozarządowych 
na 100 osób wg 
miejsca 
zamieszkania 

Frekwencja w 
wyborach do 
organów JST 
(I tura) 

Liczba 
stwierdzonych 
przestępstw 
ogółem w 
przeliczeniu 
na 100 osób 
wg 
faktycznego 
miejsca 
zamieszkania 

Liczba 
zarejestrowa
nych 
podmiotów 
gospodarczy
ch w rejestrze 
REGON w 
przeliczeniu 
na 100 osób 
wg 
faktycznego 
miejsca 
zamieszkani
a 

OBSZAR WIEJSKI 

137 Brzezówka 0,00 27,01 1,82% 17,52 7,30 0 40,31% 0,57 4,1 

2186 Gnojnica 0,46 2,24 4,45% 1,78 0,87 0,09 57,17% 0,39 3,0 

2081 Lubzina 0,58 3,32 4,82% 1,35 0,53 0,1 46,46% 0,57 4,7 

1441 
Łączki 
Kucharskie 

0,62 2,43 3,70% 1,60 0,90 0,14 54,73% 0,39 5,7 

1409 Mała -0,71 1,56 4,34% 4,12 1,28 0,14 60,40% 0,39 4,2 

2737 Niedźwiada 0,58 2,56 7,50% 0,88 0,47 0,15 60,20% 0,39 2,5 

447 Okonin 0,67 3,80 0,86% 1,34 1,12 0 57,32% 0,57 5,6 
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OBSZAR MIEJSKI 

766 Strefa 1 0,65 14,36 3,48% 3,52 0,65 0,4 56,96% 2,28 14,1 

781 Strefa 2 0,90 1,92 1,88% 0,26 0,26 0 55,04% 1,27 7,3 

4072 Strefa 3 0,79 3,76 7,88% 0,88 0,49 0,12 50,13% 1,27 4,8 

1667 Strefa 4 0,54 4,86 4,45% 1,50 0,66 0,06 54,08% 0,46 6,4 

920 Strefa 5 -0,54 2,72 1,50% 0,65 0,33 0,11 58,84% 0,46 4,7 

695 Strefa 6 0,29 0,58 0,91% 1,44 0,43 0 62,01% 0,46 7,5 

819 Strefa 7 -0,24 3,54 2,63% 2,44 0,73 0 63,21% 0,46 3,3 

4615 Strefa 8 0,02 1,08 8,79% 1,56 0,54 0 51,96% 2,28 2,3 

1463 Strefa 9 0,75 3,90 2,89% 0,89 0,14 0,07 45,57% 1,27 6,3 

WARTOŚĆ ŚREDNIA 
DLA GMINY 

0,33 4,98 3,87% 2,61 1,04 0,09 54,65% 0,84 5,4 

WARTOŚĆ 
REFERENCYJNA 
DLA 
WOJEWÓDZTWA- 

OBSZAR WIEJSKI 

0,07 -0,11 61,50% 6,1 3,16 0,33 43,85% 1,32 7,6 

WARTOŚĆ 
REFERENCYJNA 
DLA 
WOJEWÓDZTWA- 

OBSZAR MIEJSKI 

0,07 -0,11 61,50% 6,1 3,16 0,33 43,85% 1,32 10,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych danych. 
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Wszystkie wskaźniki przyrównane zostały do średniej wartości gminy oraz referencyjnej 
wartości dla województwa. W przypadku różnych wskaźników, kiedy gmina osiągnęła mniej 
korzystny wynik, wartości zostały przyrównane do średniej dla województwa. Dzięki temu 
wybrane zostały obszary, na których rzeczywiście nastąpiła kumulacja zjawisk negatywnych. 

Według powyższej tabeli, największą liczbą zjawisk kryzysowych charakteryzuje się sołectwo 
Brzezówka oraz Strefa 8 miasta Ropczyce.  

Rysunek 9. Kumulacja negatywnych zjawisk  

 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Obszar rewitalizacji stanowi część obszar zdegradowanego, na którym ze względu na 
szczególną koncentrację negatywnych zjawisk oraz lokalny potencjał planuje się 
przeprowadzić działania ożywiające i przeciwdziałające zdiagnozowanym problemom.  
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Rysunek 10. Obszar rewitalizacji i obszar zdegradowany  

 

Źródło: opracowanie własne.  

Wyznaczony obszar rewitalizacji, część miasta Ropczyce wybrany został z uwagi 
na występowanie (koncentrację) różnego rodzaju negatywnych zjawisk kryzysowych (przede 
wszystkim zaś problemów o charakterze społecznym), wewnętrzny potencjał rozwojowy 
i znaczenie dla rozwoju całej gminy. Głównym kryterium, jakim kierowano się przy delimitacji 
obszaru rewitalizacji było ponadprzeciętne w skali gminy występowanie różnorodnych 
problemów społecznych. W celu identyfikacji tych problemów oraz ich przestrzennej 
koncentracji wykorzystano przede wszystkim dane udostępnione przez różnego rodzaju 
instytucje i jednostki. Obszar ten został również wybrany ze względu na potencjał do realizacji 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Przy planowaniu działań rewitalizacyjnych należy również 
pamiętać o możliwościach organizacyjnych i finansowych gminy, co również miało wpływ na 
wybór obszaru.  

Działania planowane na tym obszarze przyczynią się do ożywienia społeczno-gospodarczego 
obszaru rewitalizacji, a w konsekwencji gminy Ropczyce.  

OBSZAR ZDEGRADOWANY

Sołectwo Brzezówka

Strefa 8

Liczba mieszkańców: 4752 osoby 

Powierzchnia: 2547 ha  

OBSZAR REWITALIZACJI 

Strefa 8

Liczba mieszkańców: 4615 osób 

Powierzchnia: 1638 ha 
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Rysunek 11 Obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji  

 

Źródło: opracowanie własne 
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5. Szczegółowy opis obszaru rewitalizacji  

Szczegółowy opis obszaru rewitalizacji oparty został na podstawie analizy wskaźnikowej oraz 
przeprowadzonych badań metodą PAPI (Paper & Pen Personal Interview) i CAWI (Computer-
Assisted Web Interview). Respondentami byli mieszkańcy gminy Ropczyce, którym zadano 
pytania dotyczące Strefy 8. Dodatkowo charakterystyka została uzupełniona o wyniki 
przeprowadzonych konsultacji społecznych.  

5.1.1. Problemy na obszarze rewitalizacji 

Ankietowani poproszeni zostali o ocenę natężenia problemów społecznych występujących 
na obszarze rewitalizacji. Według mieszkańców gminy Ropczyce problemem, o wysokiej 
intensywności występowania, jest bezrobocie. Spośród wszystkich wymienionych odpowiedzi 
uzyskało najwyższe notowania. Za równie istotny problem w sferze społecznej uznano również 
niski poziom zaufania do społeczeństwa i uzależnienie od alkoholu mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. Strefa 8 cechuje się także niskim poziomem uczestnictwa mieszkańców w życiu 
społecznym i kulturalnym, niską samowystarczalnością ekonomiczną oraz problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi.  Niski poziom uczestnictwa w kulturze związany jest także 
z brakiem odpowiedniego miejsca do prowadzenia działań kulturalnych, organizacji wydarzeń, 
koncertów.  

Wykres 10. Ocena natężenia poszczególnych problemów społecznych na obszarze rewitalizacji 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Uczestnicy badania wskazali również na problemy występujące w innych sferach. 
Do najważniejszych zaliczyli niedostateczną infrastrukturę techniczną. Zła jakość dróg, 
chodników i niedostateczna liczba miejsc parkingowych były stosunkowo często wskazywane 
przez mieszkańców. W tym aspekcie należy również zwrócić uwagę na niewystarczające 
wyposażenie części obszaru rewitalizacji w sprawną sieć wodno-kanalizacyjną.  
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Obszar rewitalizacji charakteryzuje się niską dostępnością i jakością usług medycznych, 
a także niskim poziomem infrastruktury drogowej. Za istotny problem występujący na obszarze 
rewitalizacji mieszkańcy uznali także niską jakość oferty kulturalnej, a także niedostosowanie 
przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy źle ocenili obecne 
warunki, pozwalające na podejmowanie aktywności obywatelskiej i prowadzenie działań przez 
organizacje pozarządowe. W Strefie 8 zdiagnozowano również niedostateczną liczbę inicjatyw 
związanych ze wspieraniem osób bezrobotnych oraz niską jakością usług opiekuńczych nad 
małymi dziećmi.   

Jednym z istotniejszych problemów w sferze technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej jest 
także zły stan techniczny dworca PKS oraz niezagospodarowany i niewykorzystany teren 
wokół dworca oraz niewystarczająca liczba miejsc do uprawiania sportu i rekreacji. Brakuje 
również miejsc spotkań, zagospodarowanych przestrzeni, które mogłoby służyć jako miejsca 
do prowadzenia inicjatyw społecznych.  

 

5.1.2. Odbiorcy działań rewitalizacyjnych 

Zdaniem interesariuszy programu działania rewitalizacyjne powinny zostać skierowane 
w pierwszej kolejności do młodzieży, a następnie do rodzin z małymi dziećmi. Co czwarte 
wskazanie dotyczyło wymienionych odpowiedzi. Pomimo, że w poprzednich pytaniach 
mieszkańcy wskazywali na problem bezrobocia i nieprzystosowanie przestrzeni publicznej 
do  osób niepełnosprawnych, badani nie wskazywali potrzeby kierowania działań 
rewitalizacyjnych do wymienionych grup społecznych. 

5.1.3. Potencjał obszaru rewitalizacji i proponowane przedsięwzięcia  

Określenie potencjału obszaru rewitalizacji pozwala na stworzenie zintegrowanych działań 
rewitalizacyjnych, przyczyniających się do eliminacji zjawisk negatywnych w Strefie 8. 
Najczęściej mieszkańcy wskazywali na bliskość położenia do istotnego ciągu 
komunikacyjnego (autostrady) i walory przyrodniczo-krajobrazowe. Lokalny potencjał, będący 
wartością dodatnią, stanowi również bliskość do centrum miasta i dostateczne wyposażenie 
w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Wskazane atuty obszaru rewitalizacji, zgodnie z opinią 
respondentów, należy wykorzystać do organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym 
i rekreacyjnym dla mieszkańców. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny obejmować 
również poprawę dostępu do usług dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz realizację 
programów aktywności lokalnej. W celu ograniczania negatywnych zjawisk społecznych 
i gospodarczych, na obszarze rewitalizacji należy podjąć działania w zakresie wsparcia dla 
osób zakładających działalność gospodarczą oraz zwiększenia promocji przedsiębiorczości, 
wpływającej na ożywienie gospodarcze Strefy 8.  W zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 
skierowanych na eliminację zjawisk negatywnych w sferze środowiskowej, przestrzenno-
funkcjonalnej i technicznej, mieszkańcy gminy Ropczyce wskazali na rozbudowę lub 
modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej na parki, 
skwery czy place zabaw. Również działania związane z rozbudową/ modernizacją przedszkoli, 
szkół podstawowych, gimnazjów, poprawy jakości ich wyposażenia oraz zwiększenia liczby 
mieszkań komunalnych i socjalnych, powinny być realizowane na obszarze rewitalizacji.  
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6. Wizja wyprowadzenia obszaru  

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce na lata 2016-2020 zakłada 
kompleksowe i zintegrowane działania mające na celu wyprowadzenie obszaru rewitalizacji 
ze zdiagnozowanej sytuacji kryzysowej. Zaplanowany proces rewitalizacji przewiduje 
interwencje w najistotniejsze aspekty funkcjonowania gminy: społeczeństwo, gospodarkę 
i przestrzeń. 

Wizja obszaru rewitalizacji jest opisem planowanego stanu, który zakłada się osiągnąć 
w czasie trwania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Wizja zostaje wyznaczona na podstawie: 
przeprowadzonej analizy wskaźnikowej, wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz 
zdiagnozowania zjawisk kryzysowych. Dodatkowo, pod uwagę brane są także dane 
jakościowe, uzyskane w wyniku przeprowadzenia konsultacji społecznych. Dążenie 
do osiągnięcia docelowego stanu, wyznaczonego w wizji powinno prowadzić do ożywienia 
społeczno-gospodarczego oraz zmniejszenia skali występowania wykazanych w diagnozie 
zjawisk kryzysowych. 

Rysunek 12. Wizja dla obszaru rewitalizacji  

 

Źródło: opracowanie własne  
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działania przeciwdziałające 
wykluczeniu społecznemu 

na którym mieszkańcy czują się 
bezpiecznie 

na którym terenie systematycznie 
realizuje się działania służące 

podniesieniu komfortu życia grup 
interesariuszy, 

tętniące życiem, z bogatą ofertą 
kulturową oraz zróżnicowaną bazą 

rekreacyjno - sportową,

o wysokim potencjale 
gospodarczym. 
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7. Cele rewitalizacji i kierunki działań  

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy  Ropczyce na lata 2016 -2020 dotyczy 
zwiększenia perspektyw i szans rozwojowych dla terenów rewitalizacji w obszarze 
społeczeństwo i gospodarka. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, realizowane 
projekty rewitalizacyjne stanowią kompleksowe ujęcie problemów występujących 
na wyznaczonym obszarze. Zaplanowane działania rozwojowe, dotyczące różnych obszarów 
funkcjonowania gminy, w największym stopniu będą ukierunkowane na poprawę sytuacji 
społecznej i materialnej mieszkańców obszaru rewitalizacji. Działania W sferze przestrzenno-
funkcjonalnej zaprojektowano z uwagi na potrzebę dostosowania infrastruktury do możliwości 
realizacji działań społecznych.  

Dokładna charakterystyka projektów, wraz z opisem, kierunkami i efektami działań, 
harmonogramem oraz źródłami ich finansowania znajduje się w rozdziale „11. Lista 
planowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych”.  

Poniższy schemat przedstawia strukturę rezultatów LPR. 

 

Cel główny Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce na lata 2016 - 2020 brzmi 
następująco: 

Przeciwdziałanie przyczynom występowania sytuacji kryzysowej na obszarze 
rewitalizacji, dotyczącej sfery społecznej oraz gospodarczej. 

Przedstawiony powyżej cel główny został doprecyzowany celami strategicznymi oraz 
szczegółowymi kierunkami interwencji. Dokładne założenia rewitalizacji wynikają 
bezpośrednio z przeprowadzonej analizy wskaźnikowej, konsultacji społecznych oraz 
diagnozy potrzeb rewitalizacyjnych. Cele i kierunki działań dotyczą aspektów tworzących trzy 
główne obszary funkcjonowania gminy (społeczeństwo, gospodarka, przestrzeń i środowisko). 
W poniższej tabeli zostały przedstawione kierunki działań, które są bezpośrednio związane z 
projektami rewitalizacyjnymi, determinującymi osiągnięcie zakładanej wizji rewitalizacji. 

 

 

 

 

Wizja

Cel główny 

Cele (sfera społeczna)

kierunki działań 

Przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne

Cele (sfera gospodarcza)

kierunki działań

Przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne

Cele (sfera 
przestrzenna)

kierunki działań

Przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne



64 

 

SPOŁECZEŃSTWO GOSPODARKA 
PRZESTRZEŃ 

I ŚRODOWISKO 

CELE STRATEGICZNE  

1. Wysoki stopień 
aktywności i integracji 
społeczeństwa 

2. Wzrost aktywności 
zawodowej mieszkańców 
i rozwój gospodarczy 
obszaru rewitalizacji  

3. Zapewniony dostęp do 
obiektów użyteczności 
publicznej wraz 
z zagospodarowaniem 
przestrzeni na cele 
publiczne  

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

1.1. Stworzenie oferty 
usługowej 
przeciwdziałającej 
wykluczeniu 
społecznemu 

2.1. Wspieranie rozwoju  lokalnej 
przedsiębiorczości, 
w szczególności w zakresie 
ekonomii społecznej 

3.1. Systematyczne 
porządkowanie 
i podnoszenie jakości 
przestrzeni publicznej 
gminy oraz zieleni miejskiej  

1.2. Zwiększenie aktywności 
i integracji społecznej 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 

2.2. Aktywizacja zawodowa 
mieszkańców oraz 
podnoszenie atrakcyjności 
inwestycyjnej gminy 

3.2. Wspieranie postaw 
proekologicznych 

1.3. Rozwój oferty sportowo-
rekreacyjnej kierowanej, 
służącej integracji 
społeczności lokalnej 

2.3. Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych w celu 
zwiększenia atrakcyjności  
obszaru rewitalizacji 

3.3. Budowa i modernizacja 
obiektów nadając im nowe 
funkcje społeczne  

1.4. Stworzenie przestrzeni 
dla aktywności osób 
starszych, 
niepełnosprawnych, 
samotnych 
i zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 

 3.4. Poprawa warunków 
mieszkaniowych na 
obszarze rewitalizacji  

1.5. Zwiększenie oferty 
spędzania czasu 
wolnego dla wszystkich 
mieszkańców, 
w szczególności oferty 
kulturalnej  

 3.5. Zapewnienie dostępu do 
odpowiedniej infrastruktury 
drogowej i sieciowej  
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8. Lista planowanych projektów i przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych  

8.1. Lista projektów podstawowych  

Elementem spajającym wszystkie aspekty procesu rewitalizacji i wszystkie przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne jest czynnik ludzki. Wszystkie zaplanowane działania w sferach społecznej, 
gospodarczej, środowiskowej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej koncentrują się na 
lokalnej społeczności. Poniżej znajdują się opisane projekty rewitalizacyjne, które przyczynią 
się do realizacji zakładanej wizji wyprowadzenia obszaru rewitalizacji z sytuacji kryzysowej. 
W ramach LPR zostały zgłoszonych 34 projekty rewitalizacyjne.  

Tabela 18. Opis projektu nr 1 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 1 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4  w Ropczycach 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4  
w Ropczycach przy ulicy 3 Maja w Ropczycach 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. 3-go Maja w Ropczycach 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego Zespół Szkół przy ul. 3- go Maja nie dysponuje pełną bazą 
sportową, brak jest boiska sportowego. Szkoła dysponuje wolnym 
terenem zlokalizowanym za budynkiem szkoły, wykorzystywanym 
obecnie jako boisko trawiaste do zajęć sportowych. Jest to teren nie 
zdrenowany, więc okres korzystania z boiska jest bardzo 
ograniczony. Przy szkole jest ogólnodostępny plac zabaw. 

Nowe ogólnodostępne boisko o nawierzchni poliuretanowej oraz 
drugie boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy z odpowiednio 
rozwiązanym odwodnieniem zapewnią możliwość korzystania z 
boisk w dłuższym okresie czasu. Będą wykorzystane nie tylko do 
prowadzenia zajęć dla uczniów szkoły, ale dla młodzieży i starszych 
w godzinach popołudniowych. Zapewnione zostanie miejsce dla 
integracji społeczności lokalnej, treningów klubów sportowych i 
rozgrywek sportowych.  

Dogodna lokalizacja w centrum obszaru rewitalizacji i 
zagospodarowanie terenu (wybudowanie boisk przy istniejącym 
placu zabaw) stworzą atrakcyjną ofertę dla zintegrowania 
społeczności lokalnej, miejsce spędzania wolnego czasu. 

Cel projektu/przedsięwzięcia Celem projektu jest powstanie skupiającego mieszkańców miejsca 
spotkań, zachęcającego do aktywnego spędzania wolnego czasu.  

Zakres realizowanych 
działań 

 

Zlecenie realizacji projektu po zabezpieczeniu środków 
finansowych na ten cel, wykonanie boisk wielofunkcyjnych.  

Odbiorcy projektu będą mieszkańcy obszaru rewitalizacji, ZSz nr 4 
w Ropczycach, kluby sportowe funkcjonujące na terenie gminy, 
Centrum Sportu i Rekreacji w Ropczycach. 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

 Dwa boiska 
wielofunkcyjne 

 Protokoły z wykonanych prac 

 Obserwacja uczestnicząca  



66 

 

odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  

 

 Utworzone miejsce 
integracji mieszkańców 

 Liczba osób 
korzystających z boisk 

 Liczba spotkań 
integracyjnych, 

 Liczba rozgrywek 
sportowych np. 
międzyszkolnych 

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

II kw. 2018 r. 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

III kw. 2019 r. 

Szacunkowy koszt 700 000 zł  

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  

 

Tabela 19. Opis projektu nr 2 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 2 

Budowa pompowni wody w rejonie ul. Św. Anny w Ropczycach 
 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia  

ul. św. Anny w Ropczycach 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach – 
eksploatator komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego 
 

Obszar wzdłuż ul. Św. Anny jest uzbrojony w sieć wodociągową 
oraz kanalizację sanitarną. Z uwagi na odległość od stacji 
wodociągowej przy ul. Rataja oraz ukształtowanie terenu 
występują zakłócenia w pracy sieci wodociągowej: braki wody 
oraz niskie ciśnienie, nie ma możliwości zapewnienia dostawy 
wody dla nowych odbiorców w tym rejonie.  

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz  
rozwój budownictwa mieszkaniowego.  

Zakres realizowanych 
działań 
 

Zlecenie projektu, a następnie realizacja robót po zabezpieczeniu 
środków finansowych na ten cel. 
Wykonanie: pompowni wodociągowej  
 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  
 

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

Poprawa warunków życia 
mieszkańców - zapewnienie 
dostawy wody dla obecnych 
i nowych odbiorów. 
Budowa przepompowni 
wody  

Protokoły z odbioru prac 

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

I kw. 2018 r. 
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Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

II kw. 2019 r. 

Szacunkowy koszt  75 000 zł   

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  

 

Tabela 20. Opis projektu nr 3 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 3 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Ropczycach w rejonie ul. Zielonej 
 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia  

Budowa kanalizacji sanitarnej w Ropczycach w rejonie ul. Zielonej  

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach – 
eksploatator komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego Obszar wzdłuż ul. Zielonej od dworca PKS w kierunku 
miejscowości Okonin nie jest skanalizowany. Istniejąca 
kanalizacja sanitarna zakończona w rejonie budynku dworca PKS 
została przez PUK Sp. z o.o. w Ropczycach wykonana w ramach 
POIŚ. 
Na terenie wzdłuż ul. Zielonej do miejscowości Okonin nie ma 
zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Ścieki odprowadzane są do 
zbiorników bezodpływowych. Często  zbiorniki te nie są szczelne, 
dlatego też ścieki dostają się do gleby i do cieków 
powierzchniowych oraz do rzeki Wielopolki. W rezultacie ścieki są 
źródłem zanieczyszczającym środowisko naturalne i stwarzają 
zagrożenie dla zdrowia ludzi. 

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 
 

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz 
poprawa stanu środowiska naturalnego i usunięcie źródła 
zagrożenia epidemiologicznego poprzez budowę zbiorczej 
kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z tego rejonu do 
istniejącej oczyszczalni ścieków – oczyszczenie ścieków 49,2 m3/d 
odprowadzanych ze 123 budynków. 

Zakres realizowanych 
działań 

Zlecenie realizacji robót po zabezpieczeniu środków finansowych 
na ten cel. 
Wykonanie: 
Ok. 10,0 km sieci kanalizacji sanitarnej, 
5 szt pompowni, ok. 1,5 km przyłączy, podłączenie do kanalizacji 
sanitarnej 123 szt. budynków.  
 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  
 

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

 Poprawa warunków 
życia mieszkańców, 
poprawa stanu 
środowiska naturalnego  

 Oczyszczenie ok. 49,2 
m3/d ścieków 

 Podłączenie 123 
budynków mieszkalnych  

Źródła weryfikacji: 

 Sprawozdanie M06- ilość 
podłączonych budynków do 
sieci kanalizacji sanitarnej, 

 Sprawozdanie OS-5 ilość 
dopływających ścieków do 
oczyszczalni przy ul. 
Masarskiej  

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

II kw. 2018 r. 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

III kw. 2019 r. 
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Szacunkowy koszt  3 000 000 zł  

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP/wpłaty mieszkańców  

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  

 

Tabela 21. Opis projektu nr 4 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 4 

Kurs gotowania, ukierunkowany na poznawanie kuchni regionalnej 
 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia  

Ropczyce, ul. Strażacka, obręb geodezyjny Ropczyce - Chechły, 
działka nr 2005/2. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Koło Gospodyń Wiejskich w Ropczycach - Chechłach 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Gmina Ropczyce, Centrum Kultury w Ropczycach 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego Doposażenie kuchni znajdującej się w budynku remizy OSP 
Ropczyce – Chechły. 

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z tradycyjną kuchnią 
regionu, przekazanie wiedzy o tradycjach związanych z regionem. 

Zakres realizowanych 
działań 
 

Kurs prowadzony przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich. 
Odbywać się będzie w cotygodniowych spotkaniach w siedzibie 
OSP Ropczyce – Chechły. Kurs polegał będzie na poznawaniu 
kuchni regionu w teorii, a także w praktyce, poprzez wspólne 
przygotowanie potraw. 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

Poznanie kuchni i tradycji 
regionu. Integracja 
uczestników kursu. 
Przekazanie wiedzy 
następnym pokoleniom. 
Liczba uczestników kursu 

Lista uczestników kursu  

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2018 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2019 

Szacunkowy koszt 50 000 zł 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  

 

Tabela 22. Opis projektu nr 5 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 5 

Klub Małego Strażaka 
 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
 

Ropczyce, ul. Strażacka, ul. 3 Maja, Remiza OSP Ropczyce – 
Chechły, Zespół Szkół w Ropczycach – Chechłach, 
obręb geodezyjny Ropczyce - Chechły, działki nr nr 2005/2, 2011, 
2012, 2017. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ropczycach - Chechłach 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Gmina Ropczyce, Zespół Szkół w Ropczycach – Chechłach -
nauczyciele wychowania fizycznego, zaproszeni do współpracy 
trenerzy sportowi. 
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Opis projektu 

Opis stanu istniejącego 
 

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowany problem dotyczący 
braku wystarczającej oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i 
młodzieży  

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 
 

Celem kursu jest zapoznanie dzieci i młodzieży z zasadami 
udzielania pierwszej pomocy, zachowania w warunkach 
zagrożenia życia. Poznanie pracy strażaków.  

Zakres realizowanych 
działań 
 

Kurs prowadzony przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej 
we współpracy z ratownikiem medycznym, a także instruktorami 
sportowymi. Spotkania odbywać się będą co dwa tygodnie. 
Uczestnicy będą ćwiczyć bojowe zadania strażaków, a także 
ogólną sprawność fizyczną. 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

Zapoznanie dzieci z 
zasadami pierwszej pomocy. 
Umiejętność zachowania się 
w sytuacjach zagrożenia 
życia. Integracja dzieci i 
młodzieży. Wzrost 
aktywności sportowej. 
Poczucie spełniania 
ważnego zadania w 
społeczeństwie. 
Liczba uczestników zajęć 

Listy obecności z zajęć  

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2019 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2019 

Szacunkowy koszt 30 000 zł 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  

 

Tabela 23. Opis projektu nr 6 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 6 

Przebudowa i modernizacja Ogródka Jordanowskiego  
 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia  

Ropczyce, ul. Zielona, obręb geodezyjny Ropczyce, działka nr 
977/14. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego Obiekty i urządzenia rekreacyjne są zniszczone, pourywane 
huśtawki. Nawierzchnie kauczukowe placów zabaw zniszczone. 

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 

Umożliwienie dzieciom i rodzicom aktywnego spędzania czasu na 
świeżym powietrzu. Integracja z rówieśnikami.  

Zakres realizowanych 
działań 

Remont i naprawa zniszczonych elementów placu zabaw, 
wymiana nawierzchni kauczukowych. Budowa nowych elementów 
sportowo – rekreacyjnych, w tym budowa oświetlonego boiska ze 
sztuczną nawierzchnią. Odbiorcą są dzieci, młodzież oraz osoby 
dorosłe 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

Integracja dzieci i młodzieży, 
zawiązywanie nowych 

Protokoły odbioru prac  
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odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  
 

przyjaźni i znajomości. 
Spędzanie wspólnego czasu 
przez rodziców i dzieci, a 
także integracja rodziców. 
Liczba nowych bądź 
zmodernizowanych 
elementów sportowo-
rekreacyjnych 

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2019 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2020 

Szacunkowy koszt 1 500 000 zł 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  

 

Tabela 24. Opis projektu nr 7 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 7 

Utworzenie, na bazie starej kuźni, muzeum kowalstwa z ekspozycją wyrobów kowalskich oraz 
odtworzeniem warsztatu kowala 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 

ul. Grunwaldzka (naprzeciwko dworca PKS i pomnika króla 
Kazimierza Wielkiego)  

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Centrum Kultury w Ropczycach 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego.  Stary budynek, parterowy, będący niegdyś kuźnią niezbyt 
dobrze prezentuje się przy wjeździe do centrum miasta 

 Brak obiektu muzealnego we Ropczycach 

Cel projektu/przedsięwzięcia 
 

Podniesienie kwalifikacji zawodowych (lub nauka zawodu) dla 
mieszkańców obszaru rewitalizacji tym zainteresowanych, 
poprzez organizowanie warsztatów, kursów i seminariów, 
organizacja imprez kowalskich 

Zakres realizowanych działań 
 

Utworzenie, na bazie starej kuźni, muzeum kowalstwa z 
ekspozycją wyrobów kowalskich oraz odtworzeniem warsztatu 
kowala 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów programu rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

Liczba uczestników 
warsztatów 
Liczba zorganizowanych 
imprez kowalskich  

Listy obecności warsztatów 
Obserwacja podczas imprez  

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2018 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2020 

Szacunkowy koszt 500 000 zł 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  
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Tabela 25. Opis projektu nr 8 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 8 

Stworzenie centrum rozrywki, w którym znajdą się amfiteatr na wolnym powietrzu, tor saneczkowy, 
park linowy, tor gokartowy, sale do ćwiczeń (fitness) i siłownie 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 

ul. Podsłońce 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie. 

Gmina Ropczyce 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Inwestorzy prywatni, Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego. Niewystarczająca dostępność do obiektów sportowo-
rekreacyjnych i niewystarczająca oferta spędzania czasu 
wolnego na obszarze rewitalizacji  

Cel projektu/przedsięwzięcia Zapewnienie mieszkańcom miasta i okolic możliwości spędzania 
wspólnie wolnego czasu, zacieśnianie więzi rodzinnych, 
poprawienie kondycji fizycznej,  

Zakres realizowanych działań 
 

Stworzenie centrum rozrywki, w którym znajdą się: 

 amfiteatr na wolnym powietrzu, 

 tor saneczkowy, 

 park linowy 

 tor gokartowy 

 sale do ćwiczeń (fitness) i siłownie 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów programu rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

Liczba uczestników centrum 
rozrywki  

Wykaz sprzedanych biletów  

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2018 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2020 

Szacunkowy koszt  1 000 000 zł 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/środki partnerów prywatnych 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  

 

Tabela 26. Opis projektu nr 9 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 9 

Szkoła Muzyczna wraz z salą koncertową 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 

Obecnie teren dworca autobusowego 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce w konsultacji z dyrekcją i nauczycielami szkoły 
muzycznej 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Gmina Ropczyce - Projektanci z doświadczeniem w budowie tego 
typu budynków (szkół artystycznych i sal koncertowych)  

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego Obecny budynek  dworca autobusowego wykorzystany jest w 
znikomym procencie. Budynek należy albo zmodernizować albo 
wyburzyć. W miejscu lub na bazie można wybudować 
nowoczesny i funkcjonalny budynek szkoły artystycznej oraz salę 
koncertową która może spełniać wiele funkcji o charakterze 
kulturalnym.  

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 

Celem zadania jest rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci i 
młodzieży z terenu gminy, w szczególności obszaru rewitalizacji 
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 oraz umożliwienie mieszkańcom uczestnictwa w życiu kulturalnym 
poprzez; 
budowę obiektu na potrzeby Szkoły Muzycznej  oraz sali 
koncertowej przy Szkole Muzycznej I stopnia w Ropczycach. 
Dzięki tej sali będzie można organizować koncerty, konkursy  oraz 
zapraszać artystów muzyków oraz zespoły z całej Polski, a przede 
wszystkim umożliwić prezentację osiągnięć uczniów szkoły przed 
dużą publicznością. 

Zakres realizowanych 
działań 
 

1.Analiza rynku. 
2.Wstępna ocena oferentów. 
3.Przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji. 
4.Wybór najkorzystniejszej oferty. 
5.Opracowanie dokumentacji technicznej. 
6.Uzyskanie niezbędny pozwoleń. 
7.Zabezpiecznie środków finansowych. 
8. Realizacja inwestycji. 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  
 

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

Liczba zorganizowanych 
koncertów 

Liczba wydanych biletów  

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2017 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2020 

Szacunkowy koszt 10 000  000 zł 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP/ dotacja Ministerstwa Kultury 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  

 

Tabela 27. Opis projektu nr 10 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 10 

Budowa ścieżki rowerowo-spacerowej poprowadzonej przez cały obszar rewitalizacji 
 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 

Os. Chechły od dworca autobusowego poprzez osiedle Chechły 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego Brak miejsca na rekreację w zakresie uprawiania sportów 
(bieganie, jazda na rowerze) 

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 
 

Rozwój bazy sportowej tj. ścieżki rowerowe oraz trasy dla 
biegających, bezpieczny trakt spacerowy dla osób z dziećmi oraz 
dla korzystających z komunikacji autobusowej 

Zakres realizowanych 
działań 

Budowa tras rowerowych oraz ścieżek pieszych  

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

Dostępność dodatkowych 
miejsc na spacery, bieganie, 
jazdę na rowerze. Lepsza 
komunikacja młodzieży w 
zakresie dojazdu do szkół 
na rowerach wraz z poprawą 

Protokoły odbioru prac  
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bezpieczeństwa 
rowerzystów 
 
Długość wybudowanych  
ścieżek 

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2018 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2022 

Szacunkowy koszt 500 000 zł 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  

 

Tabela 28. Opis projektu nr 11 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 11 

Spotkanie z muzyką i teatrem 
 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 

Aula koncertowa na terenie obecnego dworca autobusowego 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Centrum Kultury w Ropczycach, Szkoła Muzyczna I Stopnia  
w Ropczycach 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego. Brak imprez kulturalnych w mieście 

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 

Integracja społeczna mieszkańców i podnoszenie dostępu do 
kultury 

Zakres realizowanych 
działań 

Projekt miałby polegać na stworzeniu cyklu imprez np. raz na 2 
miesiące, na których można by było posłuchać występu uczniów 
szkoły muzycznej, obejrzeć przedstawienia przygotowywane przez 
grupy utworzone przy Centrum Kultury w Ropczycach.  

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

Dzięki cyklicznym imprezom 
kulturalnym zwiększyłby się 
dostęp do wszelakich form 
kulturalnych w naszej 
miejscowości. Zaplecze 
jakim jest uzdolniona 
młodzież pozwoliłoby na 
stworzenie dobrej bazy do 
dalszego rozwijania 
zainteresowań być może i 
wśród dorosłych 
 
Liczba zorganizowanych 
wydarzeń  

Obserwacja podczas 
organizowanych wydarzeń 

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2019 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2022 

Szacunkowy koszt Około 100 000 zł. 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  
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Tabela 29. Opis projektu nr 12 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 12 

Rozwój bazy sportowej tj. ścieżki rowerowe oraz trasy dla biegających  
 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia  

Os. Chechły 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego Brak bezpiecznych stref ruchu dla rowerzystów i pieszych 

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 

Rozwój bazy sportowej tj. ścieżki rowerowe oraz trasy dla 
biegających z miejscami do odpoczynku 

Zakres realizowanych 
działań 
 

Wyznaczenie tras rowerowych oraz ścieżek dla chętnych biegaczy 
lub uprawiających nordic walking. Stworzenie miejsc do 
odpoczynku (ławeczki). 
Odbiorcy: dzieci, młodzież, osoby dorosłe w tym seniorzy. 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

Długość ścieżek 
rowerowych  

Protokoły z prac budowalnych  

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2018 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2020 

Szacunkowy koszt 100 tys. zł 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP 

 

Tabela 30. Opis projektu nr 13 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 13 

Stworzenie miejsca do zorganizowania pikniku lub grilla  
 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia  

Ropczyce, ul. Zielona, obręb geodezyjny Ropczyce 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego. Brak infrastruktury rekreacyjnej 

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 

Stworzenie miejsc gdzie można zorganizować grilla czy piknik w 
plenerze 

Zakres realizowanych 
działań 

Stworzenie miejsca grillowego, zadaszonego z ławeczkami. 
Odbiorcą są rodziny, osoby mieszkające w zabudowie typu blok, 
którym brakuje możliwości rekreacji w tzw. własnym ogrodzie 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

Integracja dzieci,  młodzieży 
i osób dorosłych  
zawiązywanie nowych 
przyjaźni i znajomości. 

Obserwacja uczestnicząca  
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Spędzanie wspólnego czasu 
przez rodziców i dzieci, a 
także integracja rodziców. 
 
Liczba osób korzystających 
z nowoutworzonej 
infrastruktury  

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2018 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2020 

Szacunkowy koszt 100 000 zł 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  

 

Tabela 31. Opis projektu nr 14 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 14 

Utworzenie Muzeum Józefa Mehoffera 
 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia  

Obiekt biblioteki  

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego Brak muzeów w Ropczycach, brak miejsc poświęconych sławnym 
osobom pochodzącym z Ropczyc 

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 

Cele projektu: 

 kulturalno-naukowa – stwarzanie  możliwości obcowania z 
dziełem sztuki jako wartością poznawczą i estetyczną, 

 estetyczna  - kształtowanie wrażliwości na piękno kultury, 

 edukacyjna – podnoszenie, poszerzenie wiedzy poprzez: 
o warsztaty plastyczne (malowanie obrazów, tworzenie 

witraży)    
prowadzone przez lokalnych artystów plastyków,  

o lekcje muzealne,  
o sesje naukowe,  
o konkursy tematyczne, 
o wydawanie materiałów edukacyjnych dla różnych grup 

wiekowych     
dotyczących dorobku artystycznego J. Mehoffera (foldery,         
jednodniówki (wydawnictwo jednorazowe) i wydawnictwa 
zwarte     
(forma książki), mini przewodniki, biuletyny. 

Zakres realizowanych 
działań 
W tym miejscu proszę opisać, 
na czym będzie polegał 
projekt, wymienić kroki, które 
przyczynią się do jego 
powstania, jakie działania 
będą potrzebne do realizacji 
zadania, jakie należy wykonać 

 prowadzenie badań naukowych dotyczących genealogii 
rodziny Mehofferów (archiwa lwowski i krakowskie) 

 gromadzenie oraz udostępnianie dla celów badawczych i 
edukacyjnych    dokumentów prymarnych (oryginalnych) i 
wtórnych dotyczących rodziny Mehofferów oraz ich związków 
z Ropczycami i Ziemią Ropczycką,  

 prowadzenie badań naukowych dotyczących Ropczyc i 
regionu 
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prace, kto jest odbiorcą 
projektu. 

 wystawy czasowe oraz okazjonalne (plenerowe i ruchome): 
tematyczne poświęcone sylwetkom osób zasłużonych dla 
kraju, a wywodzących się lub związanych z  Ziemią 
Ropczycką, którzy wywarli wpływ na rozwój nauki, kultury i 
sztuki (np.Stanisław Kot, Jerzy Fierich Tadeusz Kantor, 
Wojciech Aleksander Durek, Józef Mehoffer, Wilhelm 
Mehoffer, Stanisław Bursztyński, Stanisław Litak, ks. Jan 
Zwierz Seweryn Udziela, Wilhelm Mach, Edward Zoolowski, 
Karol  Olszewski, Tadeusz Sinko, cadyk Naftali Cwi Horowic)  

 wystawy tematyczne poświęcone  zabytkom znajdującym się 
na Ziemi    Ropczyckiej. 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  
 

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

Ochrona i zachowanie 
materialnego dziedzictwa 
kulturowego i jego 
udostępnianie na cele 
społeczne. 
Zachowanie i promocja 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego związanego z 
historią i tradycjami Ziemi 
Ropczyckiej. 
Dalszy rozwój Ropczyc jako 
stolicy: gminy oraz powiatu 
ropczycko-sędziszowskiego 
(w zakresie usług 
kulturalnych, turystycznych i 
edukacyjnych). 
Podniesienie poziomu 
atrakcyjności kulturalnej, 
muzealnej i turystycznej 
Ropczyc. 
Liczba odwiedzających 
Muzeum 

monitoring bieżący, okresowy lub 
roczny raport z monitoringu, 
ewaluacja ex post 

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2020 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2020 

Szacunkowy koszt 1 000 000 zł 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  

 

Tabela 32. Opis projektu nr 15 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 15 

Przebudowa i rozbudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 
 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 

Ropczyce, ul Grunwaldzka  

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego 
 

Istniejący budynek Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w 
Ropczycach znajduje się w bardzo złym stanie technicznym w 
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związku z powodziami, które uszkodziły konstrukcję budynku. 
Ponadto budynek jest zbyt mały, aby móc pełnić obecnie misję 
jaka mu została przypisana. Obecnie obiekt nie spełnia wymogów 
do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 
 

Celem proponowanego przedsięwzięcia jest przebudowa i 
rozbudowa dotychczasowego budynku biblioteki 

Zakres realizowanych 
działań 
 

W ramach projektu przewiduje się kompleksową przebudowę i 
rozbudowę gmachu biblioteki. Ponadto w ramach rewitalizacji 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna planuje realizację 
szeregu projektów społecznych na rzecz mieszkańców, w 
szczególności obszaru rewitalizacji, obejmujących organizację 
czytania ulicznego, animacji, przedstawień słowno-muzycznych, 
tworzenie wystaw i widowisk plenerowych w przestrzeni miejskiej 
oraz organizację pokazów filmowych w ramach kina plenerowego, 
pokazów i prezentacji multimedialnych, docelowo digitalizacje 
zbiorów. 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  
 

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

 Aktywizacja 
mieszkańców oraz 
społeczności 
ponadgminnej w różnych 
dziedzinach edukacji, 
nauki i kultury 

 Powstanie nowej oferty 
edukacyjnej i kulturalnej 
w oparciu o nowoczesne 
rozwiązania techniczne 
(multimedia, telebimy, 
digitalizacje) 

 Poprawa jakości oraz 
stanu zagospodarowania 
istniejącej przestrzeni 
publicznej na terenie 
obecnego dworca 
autobusowego 

 Poprawa dostępności i 
jakości infrastruktury 
edukacyjnej i kulturalnej 
na terenie Gminy 
Ropczyce (w tym 
likwidacja barier 
architektonicznych) 

 Podniesienie stopnia 
integracji społecznej 
mieszkańców 

 Szersza aktywizacja 
oraz integracja 
mieszkańców w oparciu 
o lokalne zasoby 
kulturowe. 

 Wzmocnienie działań z 
zakresu edukacji 
kulturalnej 

monitoring bieżący, okresowy lub 
roczny raport z monitoringu, 
ewaluacja ex post 

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2018 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2020 
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Szacunkowy koszt 8 000 000 zł 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  

 

Tabela 33. Opis projektu nr 16 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 16 

Utworzenie punktu informacji turystycznej i historii regionu w ramach Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 

Budynek Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ulicy 
Grunwaldzkiej 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

Opis projektu 

Cel projektu/przedsięwzięcia 
 

Celami projektu jest : 

 gromadzenie informacji, 

 udostępniane zainteresowanym informacji o atrakcjach 
turystycznych - (zabytki: obiekty sakralne i świeckie), Szlak 
Architektury Drewnianej, Szlak Chasydzki, ścieżki rowerowe, 
pomniki przyrody, parki krajobrazowe, 

 współpraca z samorządem lokalnym, stowarzyszeniami w 
zakresie kreowania lokalnego produktu turystycznego, 

 wydawanie materiałów promocyjnych i informacyjnych 
(publikacje, przewodniki, pocztówki, foldery, mapy, 
kalendarze), 

 promocja twórców ludowych i prezentacja ich osiągnięć 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  
 

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

 Powstanie nowej oferty 
edukacyjnej i kulturalnej 
w oparciu o nowoczesne 
rozwiązania techniczne  

 Poprawa dostępności i 
jakości infrastruktury 
edukacyjnej i kulturalnej 
na terenie Gminy 
Ropczyce w  

 Podniesienie stopnia 
integracji społecznej 
mieszkańców 

 Szersza aktywizacja 
oraz integracja 
mieszkańców w oparciu 
o lokalne zasoby 
kulturowe. 

 Wzmocnienie działań z 
zakresu edukacji 
kulturalnej 

monitoring bieżący, okresowy lub 
roczny raport z monitoringu, 
ewaluacja ex post 

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2020 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2020 

Szacunkowy koszt 15 000 zł 
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Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  

 

Tabela 34. Opis projektu nr 17 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 17 

Kawiarnia Przystanek Biblioteka 
 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia  

Budynek Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ulicy 
Grunwaldzkiej 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Przedsiębiorcy 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego W Ropczycach nie ma miejsca gdzie przy filiżance kawy można 
poczytać książkę, prasę lub wydawnictwo multimedialne; na 
obszarze rewitalizacji brakuje miejsc spotkań i integracji dla 
mieszkańców  

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 

Otwarcie w ramach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w 
Ropczycach pomieszczenia kawiarni bibliotecznej 

Zakres realizowanych 
działań 

Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb kawiarni, w tym 
wydzielenie miejsca cichego czytania 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

 Powstanie nowej oferty 
edukacyjnej i kulturalnej w 
oparciu o nowoczesne 
rozwiązania techniczne 
(multimedia, telebimy, 
digitalizacje) 

 Poprawa dostępności i jakości 
infrastruktury edukacyjnej i 
kulturalnej na terenie Gminy 
Ropczyce 

 Podniesienie stopnia integracji 
społecznej mieszkańców 

 Szersza aktywizacja oraz 
integracja mieszkańców w 
oparciu o lokalne zasoby 
kulturowe. 

 Wzmocnienie działań z zakresu 
edukacji kulturalnej 
Liczba osób korzystających z 
kawiarni 

monitoring bieżący, 
okresowy lub roczny raport 
z monitoringu, ewaluacja ex 
post 
 
Obserwacja uczestnicząca  

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2020 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2020 

Szacunkowy koszt 10 000 zł 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  
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Tabela 35. Opis projektu nr 18 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 18 

Centrum edukacyjno-zabawowe 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie. 

Gmina Ropczyce 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego 
 

W obecnym stanie osoby dorosłe nie miały możliwości korzystania 
z zasobów bibliotecznych z małymi dziećmi 

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 

Umożliwienie korzystania z biblioteki dla osób z małymi dziećmi 
oraz propagowanie czytelnictwa u najmłodszych 

Zakres realizowanych 
działań 
 

 księgozbiór (książki tradycyjne i książki zabawki - mówiące, 
grające, śpiewające)  

 wyposażenie biblioteki przystosowane dla dzieci w wieku od 1 
do 5 lat (regały, krzesełka, stoliki, puzzle, klocki itp.) 

 suchy basen z piłeczkami, 

 przewijak dla dzieci 

 konsola XBOX z technologią KINECT – strefa multimedialna 
dla dzieci w wieku przedszkolnym i  młodzieży szkolnej - gry 
rozwijające sprawność intelektualna i ruchową, ćwiczące 
koordynację, umiejętność rywalizacji z drugim graczem oraz  
komputerem - sztuczną inteligencją 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

 Powstanie nowej oferty 
edukacyjnej i kulturalnej 
w oparciu o nowoczesne 
rozwiązania techniczne  

 Poprawa dostępności i 
jakości infrastruktury 
edukacyjnej i kulturalnej 
na terenie Gminy 
Ropczyce w tym 
najmłodszych dzieci 

 Podniesienie stopnia 
integracji społecznej 
mieszkańców 

 Szersza aktywizacja 
oraz integracja 
mieszkańców w oparciu 
o lokalne zasoby 
kulturowe. 

 Wzmocnienie działań z 
zakresu edukacji 
kulturalnej 

 Liczba osób 
korzystających z 
Centrum edukacyjno-
zabawowego 

monitoring bieżący, okresowy lub 
roczny raport z monitoringu, 
ewaluacja ex post 

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2020 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2020 

Szacunkowy koszt 10 000 zł 



81 

 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  

 

Tabela 36. Opis projektu nr 19 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 19 

Podróżuj z książką – audiobooki  w dworcu autobusowym w Ropczycach sposobem na przybliżenie 
mieszkańcom literatury 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Ul. Grunwaldzka 
Dz. Nr 793/4; 793/10; 793/11 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce 
 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego  Dysfunkcja obszaru dworca autobusowego i obiektu. Zły stan 
techniczny odstręczający korzystających ze środków komunikacji 
masowej. 

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 

Celem przywrócenia funkcjonalności obiektu dworca oraz 
przybliżeniu podróżującym literatury planowane jest w nowym 
budynku dworca, dla oczekujących na połączenia, odtwarzanie 
audiobooków.  

Zakres realizowanych 
działań 
 

W nowym budynku dworca – poczekalni planowane jest 
odtwarzanie dla oczekujących audiobooków. Przedsięwzięcie to 
umili oczekiwanie na połączenia, przybliży literaturę polską i 
światową, zachęci potencjalnych czytelników do sięgnięcia po 
książkę w tradycyjnym wydaniu. 
Projekt będzie skierowany do wszystkich korzystających z dworca, 
w każdej kategorii wiekowej. 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

Wzrost czytelnictwa na 
terenie Gminy Ropczyce. 

Sprawozdania Miejskiej i 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w 
Ropczycach. 

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2019 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2022 

Szacunkowy koszt 30 000 zł 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  

 

Tabela 37. Opis projektu nr 20 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 20 

Punkt obsługi klienta UM Ropczyce – CEiDG, BOK, Informacja  

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Ul. Grunwaldzka 
Dz. Nr 793/4; 793/10; 793/11 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce 
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Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

- 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego  Dysfunkcja obszaru dworca autobusowego i obiektu. Zły stan 
techniczny odstręczający korzystających ze środków komunikacji 
masowej. 

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 

Przybliżenie mieszkańcom i podróżującym usług Urzędu 
Miejskiego w Ropczycach oraz ułatwienie załatwiania 
podstawowych spraw związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. 

Zakres realizowanych 
działań 

Uruchomienie punktu obsługi klienta bezpośrednio w nowym 
budynku dworca autobusowego. Odbiorcami usług będą 
mieszkańcy korzystający z środków komunikacji masowej, którzy 
„na miejscu” będą mogli załatwić proste sprawy urzędowe, bez 
konieczności udawania się do budynku Urzędu.  

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  
 

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

Utworzenie punktu obsługi 
klienta. 
 
Skrócenie drogi 
mieszkańcom do punktu 
 
Skrócenie czasu obsługi 
poprzez zwiększenie miejsc 
obsługi mieszkańców 

Protokół odbioru zrealizowanego 
zadania. 
 
Protokół odbioru zrealizowanego 
zadania. 
 
Protokół odbioru zrealizowanego 
zadania. 

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2019 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2022 

Szacunkowy koszt 300 000 zł 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  

 

Tabela 38. Opis projektu nr 21 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 21 

Świetlica dla najmłodszych pasażerów 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Ul. Grunwaldzka 
Dz. Nr 793/4; 793/10; 793/11 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego Dysfunkcja obszaru dworca autobusowego i obiektu. Zły stan 
techniczny odstręczający korzystających ze środków komunikacji 
masowej. 

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 

Utworzenie przyjaznych warunków dla dzieci i młodzieży 
oczekujących na połączenie autobusowe 

Zakres realizowanych 
działań 

Utworzenie świetlicy, na której dzieci i młodzież oczekująca na 
połączenia będzie mogła w sposób bezpieczny i kreatywny 
spędzić czas. W tym celu zostaną utworzone stanowiska 
komputerowe, sala gdzie dzieci będą mogły np. odrobić lekcje, 
posłuchać muzyk czy poczytać książki. 
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Ograniczy to w pewnym stopniu odsetek dzieci i młodzieży 
„szukających rozrywki” podczas oczekiwania na autobus.  

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

Zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa w okolicy 
dworca autobusowego 

Wykaz KPP Ropczyce 

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2019 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2022 

Szacunkowy koszt 1 500 000 zł 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  

 

Tabela 39. Opis projektu nr 22 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 22 

Zmiana układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Zielonej i Grunwaldzkiej 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Ul. Grunwaldzka 
Dz. Nr 793/4; 793/10; 793/11 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

KPP Ropczyce, Starostwo Powiatowe 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego Dysfunkcja obszaru dworca autobusowego i obiektu. Zły stan 
techniczny odstręczający korzystających ze środków komunikacji 
masowej. Obecnie brak jest miejsc parkingowych w śródmieściu 
Ropczyc. Osoby przyjeżdzające załatwić sprawy urzędowe, z 
wizytą do lekarzy, na zakupy lub aby przesiąść się do komunikacji 
zbiorowej nie mają gdzie pozostawić swojego pojazdu 

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 

Przedmiotem proponowanego projektu jest zmiana przeznaczenia 
i funkcjonalności obiektu poprzez budowę parkingu dla osób, które 
przesiadają się do komunikacji zbiorowej, przyjeżdzających do 
śródmieścia Ropczyc oraz dla osób korzystających z planowanej 
szkoły muzycznej i biblioteki 

Zakres realizowanych 
działań 

Zmiana istniejących wjazdów/wyjazdów z dworca na bardziej 
płynne oraz o większym stopniu funkcjonalności, przy 
jednoczesnym zwiększeniu na danym obszarze miejsc 
parkingowych poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącego 
parkingu w zabudowie 1 lub wielokondygnacyjnej. 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

Zwiększenie funkcjonalności 
układu komunikacyjnego 
dworca. 
 
Zwiększenie liczby miejsc 
parkingowych. 

Protokół odbioru zrealizowanych 
robót. 
 
 
Protokół odbioru zrealizowanych 
robót. 

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2019 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2022 

Szacunkowy koszt 4 000 000 zł 
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Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP/ środki przedsiębiorców 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  

 

Tabela 40. Opis projektu nr 23 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 23 

Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ulicy Zielonej 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia  

ul. Zielona od ulicy Grunwaldzkiej do granicy z Okoninem 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

- 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego Brak chodnika przy ulicy Zielonej (od obwodnicy do Okonina) 
stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa dla mieszkańców 
obszaru rewitalizacji szczególnie dzieci, którzy codziennie 
przemieszczają się ulicą Zieloną do szkół, zakładów pracy, dworca 
autobusowego, sklepów. Na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do 
Obwodnicy chodnik jest w bardzo złym stanie technicznym. Ulica 
Zielona jest ulicą krętą o często zmieniających się wysokościach co 
potęguje zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych. 

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 

Celem projektu jest zapewnienie możliwości bezpiecznego 
poruszania się mieszkańców wzdłuż ulicy Zielonej. Z chodnika 
korzystaliby również mieszkańcy innych osiedli w celu 
rekreacyjnym (spacery, biegi, nordic walking) 

Zakres realizowanych 
działań 

Budowa chodnika wraz z konieczną infrastrukturą  

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

Zwiększenie liczby osób 
bezpiecznie poruszających 
wzdłuż ulicy Zielonej, 
poprawa wizerunku 
przestrzennego obszaru 

monitoring bieżący, okresowy lub 
roczny raport z monitoringu, 
ewaluacja ex post 

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2017 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2020 

Szacunkowy koszt 150 000 zł 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  
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Tabela 41. Opis projektu nr 24 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 24 

Przebudowa wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic na obszarze objętym programem 
rewitalizacyjnym  

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Ulice Zielona, Wiejska, Strażacka, św. Anny, Podsłońce, 
Grunwaldzka 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce / Powiat Ropczycko Sędziszowski 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego Ulice zniszczone o złej nawierzchni, brak oświetlenia ulicznego 

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 

Ulice stanowią element głównych ciągów pieszo-jezdnych w 
obszarze objętym programem rewitalizacji. 

Zakres realizowanych 
działań 

Przedmiotem proponowanego projektu jest: 
- przebudowa nawierzchni, 
- przebudowa chodników, 
- modernizacja i standaryzacja oświetlenia ulic, 
- wymiana elementów małej architektury. 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

Poprawa stanu 
zagospodarowania i jakości 
(w tym estetyki) przestrzeni 
publicznej w mieście. 

monitoring bieżący, okresowy lub 
roczny raport z monitoringu, 
ewaluacja ex post 

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2017 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2020 

Szacunkowy koszt 2 000 000 zł 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  

 

Tabela 42. Opis projektu nr 25 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 25 

Utworzenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na terenie obszaru rewitalizacji 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Os. Chechły –działka 4239 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ropczycach, PGE 
Dystrybucja, PGNiG 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego Brak obszarów na terenie objętym rewitalizacją pod inwestycję 
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego 

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 

Teren bardzo atrakcyjny do zabudowy mieszkaniowej. Obecnie 
zabudowa w tym terenie odbywa się w sposób chaotyczny 
przestrzennie. Otworzenie terenów inwestycyjnych może 
przyciągnąć nowych mieszkańców 

Zakres realizowanych 
działań 

- Przebudowa drogi gminnej nr działki 4239 
- Budowa sieci uzbrojenia terenu przez dostawców 
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- Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla tego obszaru 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

Powstanie nowych 
przestrzeni miejskich 
Poprawa jakości istniejącej 
przestrzeni publicznej 

monitoring bieżący, okresowy lub 
roczny raport z monitoringu, 
ewaluacja ex post 

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2018 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2020 

Szacunkowy koszt 2 000 000 zł  

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  

 

Tabela 43. Opis projektu nr 26 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 26 

Zagospodarowanie terenu dla potrzeb Parku Wypoczynku i Rekreacji 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Okolice ulicy Podsłońce lub ulicy Wiejskiej 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji w Ropczycach 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego Brak jest na terenie obszaru rewitalizacji miejsc do aktywnego 
spędzania czasu 

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 

Przedmiotem proponowanego projektu jest zagospodarowanie 
terenów zielonych i leśnych na potrzeby Parku Wypoczynku i 
Rekreacji i adaptacja do pełnienia nowych funkcji w zakresie 
rekreacji, wypoczynku, edukacji, sportu oraz wyposażenie w 
urządzenia do aktywnego uprawiania sportu oraz bierny i czynny 
wypoczynek, przy jednoczesnym zachowaniu w maksymalnym 
stopniu naturalnych walorów i bioróżnorodności. 

Zakres realizowanych 
działań 

zagospodarowanie terenów zielonych lasu i adaptacja ich do 
pełnienia nowych funkcji w zakresie rekreacji, wypoczynku, 
edukacji i sportu 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

Poprawa dostępności i 
jakości infrastruktury 
krajobrazowo-edukacyjnej, 
rekreacyjnej i sportowej 
poprzez budowę Parku 
Wypoczynku i Rekreacji 
Zaangażowanie partnerów 
społecznych i 
gospodarczych do realizacji 
zadań wynikających z 
funkcji, które będzie pełnił 
Park Wypoczynku i 
Rekreacji. 

monitoring bieżący, okresowy lub 
roczny raport z monitoringu, 
ewaluacja ex post 

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2017 
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Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2020 

Szacunkowy koszt 300 000 zł  

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  

 

Tabela 44. Opis projektu nr 27 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 27 

Modernizacja i przebudowa budynku socjalnego przy ulicy Zielonej 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Ropczyce, ulica Zielona 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ropczycach 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego Obecny budynek socjalny znajduje się w bardzo złym stanie 
technicznym 

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 

Modernizacja i remont istniejącego budynku do potrzeb mieszkań 
socjalnych 

Zakres realizowanych 
działań 

Modernizacja i remont istniejącego budynku w tym: wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana dachu, wymiana instalacji 
(elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, CO, gazowej, 
termomodernizację budynku i fundamentów wraz z wykonaniem 
nowej elewacji 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

Poprawa estetyki i 
funkcjonalności przestrzeni 
publicznych.  
Włączenie społeczne osób 
wykluczonych 
Zwiększenie integracji 
mieszkańców i pobudzenie 
ich aktywności lokalnej 

monitoring bieżący, okresowy lub 
roczny raport z monitoringu, 
ewaluacja ex post 

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2018 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2020 

Szacunkowy koszt 3 500 000 zł  

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  

 

Tabela 45. Opis projektu nr 28 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 28 

Uporządkowanie publicznego transportu zbiorowego poprzez zagospodarowanie dworca 
autobusowego i utworzenie Centrum Komunikacji Autobusowej w Ropczycach 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia  

Ropczyce, ul. Zielona, działki 793/4, 793/10, 793/11 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce 
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Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Partnerzy prywatni 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego Obecny obiekt dworca autobusowego jest w bardzo złym stanie 
technicznym, nie dostosowanych do obecnych realiów. Obszar 
wokół dworca silnie zdegradowany, zaniedbany, niewykorzystany. 

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 

Teren położony na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Zielonej jest 
bardzo atrakcyjny pod względem komercyjnym ze względu na 
bardzo dobrą lokalizację. W chwili obecnej wymaga podjęcia 
działań w celu pełnego, intensywnego wykorzystania i 
odpowiedniego w związku z tym zagospodarowania. Dlatego też, 
ważne jest aby teren ten zagospodarować w taki sposób aby 
zapewnić uporządkowanie publicznego transportu w mieście, a 
także przeznaczyć część działki na działania komercyjne. 

Zakres realizowanych 
działań 

 wyznaczenie miejsc zatrzymania z zatoczkami dla przewozu 
osób w transporcie drogowym 

 wyznaczenie miejsc postojowych dla autobusów  

 zagospodarowanie części obszaru na działalność handlowo-
usługową 

 montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, itp.) 

 uporządkowanie terenów zielonych 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

Powstanie nowych 
przestrzeni miejskich 
Poprawa jakości istniejącej 
przestrzeni publicznej 
Poprawa dostępności i 
jakości transportu 
zbiorowego  

monitoring bieżący, okresowy lub 
roczny raport z monitoringu, 
ewaluacja ex post 

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2018 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2020 

Szacunkowy koszt 700 000 zł  

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  

 

Tabela 46. Opis projektu nr 29 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 29 

Modernizacja istniejących tras turystyki pieszej (szlak żółty i czarny) 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Wzdłuż istniejących szlaków turystyki pieszej na obszarze objętym 
programem rewitalizacji 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Oddział 
Ropczyce 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego Szlaki turystyki pieszej żółty relacji Ropczyce – Zawada oraz 
czarny relacji Ropczyce – Szufnarowa Pniaki na obszarze objętym 
programem rewitalizacji są mocno zaniedbane. Brak jest 
oznakowania szlaków oraz miejsc do rekreacji w ramach turystki 
pieszej. 

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 

W ramach projektu planuje się odnowienie i oznakowanie 
istniejących szlaków turystyki pieszej, budowę infrastruktury 
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towarzyszącej na trasie tj. tablice informacyjne o atrakcyjnych 
miejscach, obiekty małej architektury. 

Zakres realizowanych 
działań 

W ramach projektu przewiduje się: 
- zakup i montaż oznakowania szlaków  
- zakup i montaż oznakowania atrakcji turystycznych 
- budowę zadaszonego miejsca wzdłuż szlaku, wyposażonego w 
stoły i ławy, gdzie turyści będą mogli schronić się przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub wypocząć 
podczas wędrówki 
- opracowanie i wydanie folderów informacyjnych 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

Uruchomienie nowych 
atrakcji turystycznych oraz 
poszerzenie oferty 
turystycznej Ropczyc, co 
przyczyni się do ożywienia 
gospodarczego obszaru  

monitoring bieżący, okresowy lub 
roczny raport z monitoringu, 
ewaluacja ex post 

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2018 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2020 

Szacunkowy koszt 280 000 zł  

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  

 

Tabela 47. Opis projektu nr 30 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 30 

Techniczno-materialne wsparcie Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach w zakresie 
realizacji projektów społecznych 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Obszar Gminy Ropczyce 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego Mało imprez kulturalnych, brak możliwości wypełnienia czasu w 
chwilach wolnych wydarzeniami kulturalnymi wśród wszystkich 
grup wiekowych 

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 

Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach (wraz z 
filiami w Gnojnicy i Niedźwiadzie) planuje realizację projektów 
społecznych na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz 
przyjezdnych i turystów, obejmujących tworzenie koncertów i 
widowisk plenerowych muzycznych, tanecznych, teatralnych, 
słowno-muzycznych, animacji i przedstawień, wystaw 
plenerowych, gier w przestrzeni miejskiej oraz organizację 
pokazów filmowych w ramach kina plenerowego. 
Powyższe działania w założeniu przyczynić mają się do ożywienia 
przestrzeni miejskiej oraz aktywizacji mieszkańców w oparciu o 
charakterystyczny wewnętrzny zasób miasta, jakim jest aktywność 
Centrum Kultury w Ropczycach. W celu szerszego powiązania 
realizowanych działań z innymi projektami rewitalizacyjnymi na 
terenie Ropczyc planowana jest organizacja pokazów kina 
plenerowego, koncerty zespołów i grup artystycznych, gry 
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miejskie, wystawy i plenery malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne, 
występy zespołów artystycznych (zespoły taneczne, kapele, 
orkiestry instrumentalne) w miejscach i przestrzeniach objętych 
rewitalizacją oraz miejscach, które obecnie są kulturalnie mało 
atrakcyjne lub niewykorzystywane. Powyższe działania w 
założeniu przyczynić mają się do kulturalnego ożywienia 
przestrzeni miejskiej, zwłaszcza w miejscach szczególnie 
zagrożonych wyłączeniem społecznym. 
Realizacja proponowanego projektu wymaga odpowiedniego 
wsparcia i przygotowania techniczno-materialnego.  

Zakres realizowanych 
działań 

W ramach projektu planowane są: zakup projektora oraz ekranu, 
zakup telebimu, zakup standów ekspozycyjnych do prezentacji 
plenerowych wystaw czasowych oraz ich wydruk, zakup strojów 
dla grup artystycznych, zakup namiotów, krzeseł i innego 
wyposażenia do działań plenerowych, itp. Powyższe inwestycje 
przyczynią się do skutecznej i efektywnej realizacji działań 
miękkich planowanych przez Centrum Kultury im. Józefa 
Mehoffera w Ropczycach 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

Ożywienie oraz poprawa 
jakości przestrzeni miejskiej. 
Szersza aktywizacja oraz 
integracja mieszkańców w 
oparciu o lokalne zasoby 
kulturowe. Wzmocnienie 
działań z zakresu edukacji 
kulturalnej.  
Zakup sprzętu i 
wyposażenia niezbędnego 
do realizacji działań 
miękkich. 

monitoring bieżący, okresowy lub 
roczny raport z monitoringu, 
ewaluacja ex post 

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2017 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2020 

Szacunkowy koszt 220 000 zł  

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  

Tabela 48. Opis projektu nr 31 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 31 

Techniczno-materialne wsparcie MiPBP w Ropczycach w zakresie realizacji projektów społecznych 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Obszar całej Gminy Ropczyce 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach 

Opis projektu 

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach jest 
samorządową instytucją kultury. W ramach rewitalizacji biblioteka 
planuje realizację szeregu projektów społecznych na rzecz 
mieszkańców gminy, w szczególności obszaru rewitalizacji (oraz 
społeczności ponadgminnej), obejmujących organizację czytania 
ulicznego, animacji, przedstawień słowno-muzycznych, tworzenie 
wystaw i widowisk plenerowych w przestrzeni miejskiej oraz 
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organizację pokazów filmowych w ramach kina plenerowego, 
pokazów i prezentacji multimedialnych, docelowo digitalizacje 
zbiorów. Powyższe działania w założeniu przyczynić mają się do 
kulturalnego ożywienia przestrzeni miejskiej, zwłaszcza w 
miejscach szczególnie zagrożonych wyłączeniem społecznym. 

Zakres realizowanych 
działań 

W ramach proponowanego projektu planowane są inwestycje 
związane z organizacją różnego typu imprez kulturalnych. 
Powyższe inwestycje przyczynią się do skutecznej i efektywnej 
realizacji działań miękkich planowanych przez Miejską i 
Powiatową Bibliotekę Publiczną w Ropczycach 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

Ożywienie przestrzeni 
miejskiej, szersza 
aktywizacja oraz integracja 
mieszkańców w oparciu o 
lokalne zasoby kulturowe.  
Wzmocnienie działań z 
zakresu edukacji kulturalnej. 
Zakup sprzętu i 
wyposażenia niezbędnego 
do realizacji działań 
miękkich przez Miejską i 
Powiatową Bibliotekę 
Publiczną w Ropczycach. 

monitoring bieżący, okresowy lub 
roczny raport z monitoringu, 
ewaluacja ex post 

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2017 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2020 

Szacunkowy koszt 150 000 zł  

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  

 

Tabela 49. Opis projektu nr 32 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 32 

Utworzenia centrum integracji społecznej, centrum aktywizacji i wsparcia dla osób bezrobotnych i 
wykluczonych oraz centrum społeczne dla dzieci i młodzieży 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 

Obszar po byłym dworcu autobusowym przy ulicy Zielonej w 
powstałych budynkach  

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Organizacje pozarządowe 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego Duże bezrobocie, mała liczba działalności gospodarczych, 
wykluczenie i marginalizacja wśród dzieci i młodzieży 

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 

Celem projektu jest stworzenie warunków do utworzenia w 
Ropczycach centrum integracji społecznej, centrum aktywizacji i 
wsparcia dla osób bezrobotnych i wykluczonych, a także centrum 
społecznego dla dzieci i młodzieży zagrożonych procesami 
wykluczenia i marginalizacji społecznej. 
Powyższe działania przyczynią się do zniwelowania 
niekorzystnych czynników na terenie Gminy Ropczyce, tj. duże 
bezrobocie, liczba osób objętych wsparciem w ramach pomocy 
socjalnej, a także przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości oraz 
integracji społecznej na terenie gminy. 
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Zakres realizowanych 
działań 

Utworzenie centrum integracji społecznej 
Utworzenie centrum aktywizacji osób bezrobotnych i 
wykluczonych 
Utworzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży, szczególnie 
zagrożonej wykluczeniem 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

Wzrost aktywności 
mieszkańców  
Wzrost przedsiębiorczości 
na terenie obszaru 
rewitalizacji, spadek liczby 
bezrobotnych 

monitoring bieżący, okresowy lub 
roczny raport z monitoringu, 
ewaluacja ex post 

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2018 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2020 

Szacunkowy koszt 500 000 zł  

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gmina Ropczyce/RPO WP 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  

Tabela 50. Opis projektu nr 33 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 33 

Utworzenie placu targowego w Ropczycach 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia  

plac targowy przy ulicy Zielonej w Ropczycach 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

- 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego Brak jest w Ropczycach placu targowego, gdzie m.in. miejscowi 
rolnicy mogliby sprzedawać swoje produkty. Budowa takiego 
miejsca przyczyniłaby się do ożywienia gospodarczego obszaru 
rewitalizacji  

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 

Rozwój aktywności gospodarczej szczególnie wśród rolników 
zamieszkujących obszar rewitalizacji oraz z całej Gminy 
Ropczyce. Dzięki utworzeniu placu targowego rolnicy z terenu 
gminy mogliby sprzedawać swoje produkty okolicznym 
mieszkańcom 

Zakres realizowanych 
działań. 

Należy wykonać utwardzony i zadaszony plac targowy ze 
stoiskami. 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

 liczba utworzonych 
stoisk targowych 

 powierzchnia placu 
targowego 

 liczba utworzonych 
podmiotów 
gospodarczych 

 powstanie nowych 
przestrzeni miejskich 

monitoring bieżący, okresowy lub 
roczny raport z monitoringu, 
ewaluacja ex post 
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 poprawa jakości 
istniejącej przestrzeni 
publicznej na terenie 
Ropczyce 

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2018 r. 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2019 r. 

Szacunkowy koszt 300 000 zł  

Potencjalne źródła 
finansowania 

 
Gmina Ropczyce/RPO WP 

Źródło: opracowanie na podstawie karty projektu  

 

Tabela 511  Opis projektu nr 34 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 34 

Utworzenie klubu seniora w Ropczycach 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia  

Budynek Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ulicy 
Grunwaldzkiej 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Ropczyce 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego W gminie Ropczyce, podobnie jak na obszarze całego kraju 
obserwowany jest proces zmiany demograficznej, którego cechą 
jest zwiększenie udziału osób powyżej 60 lat w populacji.  

W gminie Ropczyce liczba kobiet, które ukończyły 60 lat wynosi 
20% mieszkańców gminy, zaś liczba mężczyzn, którzy ukończyli 
65 lat wynosi 14% mieszkańców naszej gminy.  

W gminie Ropczyce brakuje miejsc, w których seniorzy mogliby 
spotkać się i skorzystać ze wsparcia. 

Cel 
projektu/przedsięwzięcia 

Pobudzanie aktywności obywatelskiej osób starszych, 
nieaktywnych zawodowo w społeczności lokalnej, co przyczyni się 
do poprawy jakości życia seniorów w środowisku lokalnym, 
integracji społecznej, zwiększenia zaangażowania seniorów w 
życie społeczności lokalnych oraz promowanie aktywnego 
starzenia się. 

Zakres realizowanych 
działań. 

Utworzenie i wyposażenie miejsca na potrzeby klubu seniora 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
programu rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

 poprawa jakości życia 
seniorów w środowisku 
lokalnym 

 liczba osób w wieku od 60 
lat korzystających z oferty 
klubu seniora 

monitoring bieżący, okresowy lub 
roczny raport z monitoringu, 
ewaluacja ex post 
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 integracja mieszkańców w 
wieku 60+ w  oparciu  
o lokalne zasoby 
kulturowe. 

Harmonogram i kosztorys 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2018 r. 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2020 r. 

Szacunkowy koszt 100 000 zł  

Potencjalne źródła 
finansowania 

 
Gmina Ropczyce/RPO WP/ krajowe środki publiczne 

 

 

8.2. Lista projektów uzupełniających  

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji przewiduje się również realizację projektów 
stanowiących uzupełnienie do podejmowanych działań głównych, ale jednocześnie 
przyczyniających się do realizacji zakładanych celów rewitalizacji. 

Pierwszym z takich działań będzie włączenie mieszkańców w działania rewitalizacyjne 
poprzez organizację wydarzeń dla społeczności lokalnych typu: festyny, pikniki rodzinne, 
biesiady sąsiedzkie, co przyczyni się do wzmocnienia więzi społecznych, zmniejszenia 
poziomu anonimowości budowy poczucia przynależności do lokalnej społeczności. W dalszej 
perspektywie będzie to wpływało na większe poczucie odpowiedzialności za przestrzeń, 
w której osoby te mieszkają, pracują, uczą się. Do organizacji tego typy wydarzeń zostaną 
wykorzystane nowopowstałe, w ramach projektów głównych, przestrzenie publiczne i miejsca 
spotkań.  

Kolejnym projektem będzie wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w realizacji działań 
na rzecz społeczności lokalnej, w szczególności w zakresie poszerzenia oferty spędzania 
czasu wolnego, ale także w ramach aktywizacji zawodowej i społecznej osób wykluczonych 
bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zakłada się organizację konkursów na 
minigranty dla organizacji pozarządowych, które będą mogły być przeznaczone na realizację 
działań na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji. Aby wzmocnić potencjał organizacji 
pozarządowych organizowane będą również warsztaty, np. wspierające kreowanie postaw 
aktywnych, uczące przywództwa lokalnego (przede wszystkim dla osób młodych). 

W sferze gospodarczej zakłada się realizację przedsięwzięcia, ramach którego organizowane 
będą prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach zwiększenia postaw przedsiębiorczych 
dodatkowo planuje się organizację zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży w ramach Klubu 
Przedsiębiorcy.  Projekt będzie miał formę konkursu, w ramach którego będzie możliwość 
zdobycia środków na realizacje własnego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. W ramach 
projektu młodzież nabędzie umiejętności planowania, kreowania nowych pomysłów, a także 
zwiększy się ich motywacja do działania poprzez pokazanie realnych możliwości na realizację 
swoich pomysłów. 
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9. Mechanizmy zapewnienia komplementarności 
rewitalizacji  

 

9.1. Komplementarność przestrzenna  

Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą wzajemnie powiązane, tak aby oddziaływały 
w pierwszej kolejności na obszar rewitalizacji, a także poza nim. Taka synchronizacja działań 
i ich efektów umożliwi kontrolowanie przenoszenia sytuacji kryzysowej, w szczególności 
sytuacji problemowej, na inne części gminy. Projekty są rozłożone w taki sposób w przestrzeni 
obszaru rewitalizacji, aby w jak największym stopniu wykorzystywać istniejący potencjał, a 
także możliwości wykorzystania dostępnych przestrzeni do realizacji przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych, dlatego też część projektów realizowana będzie na jednym z najbardziej 
zdegradowanych terenów obszaru rewitalizacji, jakim jest budynek i teren wokół dworca PKS. 
Należy również zauważyć, że część projektów będzie pozytywnie wpływała również na cały 
obszar gminy, dlatego też z pewnością należy założyć, że realizacja projektów na obszarze 
rewitalizacji nie będzie pogłębiała sytuacji kryzowej w innych częściach gminy.  

9.2. Komplementarność problemowa  

Przedsięwzięcia i projekty rewitalizacyjne wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji 
zostały zaprojektowane tak, by wzajemnie dopełniały się tematycznie. Dzięki temu Lokalny 
Program Rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji zarówno w aspekcie 
społecznym, gospodarczym, jak i środowiskowym, technicznym i przestrzenno-funkcjonalnym. 
W dokumencie powiązano przedsięwzięcia rewitalizacyjne z zdiagnozowanymi problemami 
i negatywnymi zjawiskami we wskazanych sferach.  

Przykładem komplementarności łączącej różnie aspekty rewitalizacji są projekty związane 
z zagospodarowaniem terenów po byłym dworcu PKS. W ramach projektów zakładana jest 
m.in. Przebudowa i rozbudowa Biblioteki Publicznej (projekt nr 15), w której następnie 
przewiduje się realizację działań o charakterze społecznym, kulturalnym, integracyjnym m.in. 
poprzez realizację następujących projektów:  

 Utworzenie Muzeum Józefa Mehoffera (projekt nr 14) 

 Kawiarnia Przystanek Biblioteka (projekt nr 17) 

 Centrum edukacyjno-zabawowe (projekt nr 18), ale także wpływających na rozwój 
gospodarki np. Utworzenie punktu informacji turystycznej i historii regionu w ramach 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (projekt nr 16). 

Innym przykładem jest projekt dotyczący budowy Szkoły Muzycznej wraz z salą koncertową 
(projekt nr 9), w której następnie realizowane będzie działanie dotyczące organizacji spotkań 
z muzyką i teatrem (projekt nr 11). 

Poniżej znajduje się powiązanie projektów z kierunkami działań w poszczególnych sferach: 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej.  

Tabela 52. Powiązanie projektów rewitalizacyjnych z kierunkami działań 

Lp. Nazwa projektu Sfera Kierunki działań 

1.  Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole 
Szkół nr 4 w Ropczycach 

Społeczna 

Przestrzenna 

1.2 

1.3 

3.1 

2.  Budowa pompowni wody w rejonie ul. Św Anny w 
Ropczycach 

Przestrzenna 3.5 

3.  Budowa kanalizacji sanitarnej w Ropczycach w 
rejonie ul. Zielonej 

Przestrzenna 3.5 
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Lp. Nazwa projektu Sfera Kierunki działań 

4.  Kurs gotowania, ukierunkowany na poznawanie 
kuchni regionalnej 

Społeczna 

 

1.2 

1.4 

1.5 

5.  Klub Małego Strażaka Społeczna 

 

1.2 

1.5 

6.  Przebudowa i modernizacja Ogródka 
Jordanowskiego 

Społeczna 

Przestrzenna 

1.2 

3.1 

7.  Utworzenie, na bazie starej kuźni, muzeum 
kowalstwa z ekspozycją wyrobów kowalskich 
oraz odtworzeniem warsztatu kowala 

Społeczna 

Gospodarcza  

 

1.1 

1.2 

2.2 

8.  Stworzenie centrum rozrywki, w którym znajdą 
się amfiteatr na wolnym powietrzu, tor 
saneczkowy, park linowy, tor gokartowy, sale do 
ćwiczeń (fitness) i siłownie 

Społeczna 

Przestrzenna 

1.3 

3.1 

9.  Szkoła Muzyczna wraz z salą koncertową Przestrzenna 3.3 

10.  Budowa ścieżki rowerowo-spacerowej 
poprowadzonej przez cały obszar rewitalizacji 

Społeczna 

Przestrzenna 

1.3 

3.1 

11.  Spotkanie z muzyką i teatrem Społeczna 

 

1.2 

1.5 

12.  Rozwój bazy sportowej tj. ścieżki rowerowe oraz 
trasy dla biegających 

Społeczna 

Przestrzenna 

1.3 

3.1 

13.  Stworzenie miejsca do zorganizowania pikniku 
lub grilla  

Społeczna 

 

1.2 

1.5 

14.  Utworzenie Muzeum Józefa Mehoffera Społeczna 

 

1.2 

1.5 

15.  Przebudowa i rozbudowa Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej 

Przestrzenna 3.3 

16.  Utworzenie punktu informacji turystycznej i 
historii regionu w ramach Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej 

Społeczna 

Gospodarcza  

 

1.2 

1.5 

2.1 

17.  Kawiarnia Przystanek Biblioteka Społeczna 1.2 

1.4 

18.  Centrum edukacyjno-zabawowe Społeczna 1.2 

1.4 

1.5 

19.  Podróżuj z książką – audiobooki  w dworcu 
autobusowym w Ropczycach sposobem na 
przybliżenie mieszkańcom literatury 

Społeczna 1.2 

1.4 

20.  Punkt obsługi klienta UM Ropczyce – CEiDG, 
BOK, Informacja 

Społeczna 

Gospodarcza  

1.2 

2.1 
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Lp. Nazwa projektu Sfera Kierunki działań 

 2.2 

21.  Świetlica dla najmłodszych pasażerów Społeczna 

 

1.2 

1.5 

22.  Zmiana układu komunikacyjnego w rejonie ulicy 
Zielonej i Grunwaldzkiej 

Przestrzenna  3.5 

23.  Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową 
przy ulicy Zielonej 

Przestrzenna  3.5 

24.  Przebudowa wraz z odtworzeniem nawierzchni 
ulic na obszarze objętym programem 
rewitalizacyjnym 

Przestrzenna  3.5 

25.  Utworzenie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne na terenie os. 
Chechły 

Przestrzenna  3.4 

26.  Zagospodarowanie terenu dla potrzeb Parku 
Wypoczynku i Rekreacji 

Społeczna 

Przestrzenna 

1.2 

1.3 

3.1 

27.  Modernizacja i przebudowa budynku socjalnego 
przy ulicy Zielonej 

Przestrzenna  3.4 

28.  Uporządkowanie publicznego transportu 
zbiorowego poprzez zagospodarowanie dworca 
autobusowego i utworzenie Centrum Komunikacji 
Autobusowej w Ropczycach 

Przestrzenna  3.5 

29.  Modernizacja istniejących tras turystyki pieszej 
(szlak żółty i czarny) 

Społeczna 

Przestrzenna 

1.2 

1.3 

3.1 

30.  Techniczno-materialne wsparcie Centrum Kultury 
im. Józefa Mehoffera w Ropczycach w zakresie 
realizacji projektów społecznych 

Społeczna 

Przestrzenna 

1.2 

1.5 

3.3 

31.  Techniczno-materialne wsparcie MiPBP w 
Ropczycach w zakresie realizacji projektów 
społecznych 

Społeczna 

Przestrzenna 

1.2 

1.5 

3.3 

32.  Utworzenia centrum integracji społecznej, 
centrum aktywizacji i wsparcia dla osób 
bezrobotnych i wykluczonych oraz centrum 
społeczne dla dzieci i młodzieży 

Społeczna 1.1 

1.2 

1.4 

33.  Utworzenie placu targowego w Ropczycach Gospodarcza 

Przestrzenna 

2.3 

3.1 

34.  Utworzenie klubu seniora w Ropczycach Społeczna 1.2 

 

9.3. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna oznacza zaplanowanie takiej struktury 
wdrażania i zarządzania programem rewitalizacji, która pozwoli na włączenie się różnych 
partnerów społeczno-gospodarczych działających na terenie gminy. Rewitalizacja jest 
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procesem złożonym, dlatego wymaga określenia konkretnych kroków i procedur związanych 
z realizacją projektów rewitalizacyjnych, a następnie monitorowaniem i oceną osiąganych 
rezultatów. Głównym podmiotem odpowiedzialnym za realizację Lokalnego Programu 
Rewitalizacji jest Burmistrz Ropczyc we współpracy z Zespołem ds. rewitalizacji. W system 
zarządzania zostaną zaangażowane również jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego. 
Proces wdrażania obejmuje także lokalnych partnerów i interesariuszy. Szczegółowy opis 
struktury wdrażania i zarządzania programem znajduje się w rozdz. 12. 

 

9.4. Komplementarność międzyokresowa  

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji 
w perspektywie czasowej do 2020 roku stanowią projekty komplementarne do tych, które 
zostały zrealizowane w ramach polityki spójności w perspektywie 2007-2013. Korzystanie 
z doświadczeń wcześniej obowiązującej perspektywy finansowej umożliwia zachowanie 
ciągłości programowej również w nowym okresie programowania. Efekty i doświadczenia 
z tego typu projektów mogą przyczynić się do zwiększenia jakości i efektywności projektów 
rewitalizacyjnych zaplanowanych w obecnym Lokalnym Programie Rewitalizacji.  

Działania rewitalizacyjne rozpoczęły się w poprzedniej perspektywie finansowej m.in. poprzez 
realizację projektu pn. Rewitalizacja centrum Ropczyc. W ramach tego projektu dokonano 
przebudowy szaletów miejskich, remontu oświetlenia poprzez wymianę 27 latarni, remontu 
chodników przy ulicy Mickiewicza i Grunwaldzkiej, budowy parkingu przy rynku wraz z drogą 
dojazdową na 33 miejsca postojowe + 3 dla niepełnosprawnych, remontu płyty rynku w tym 
przebudowy fontanny i zmiany układu komunikacyjnego oraz wykonanie instalacji 
monitoringowej. Obecne planowane działania będą stanowiły kontynuację zapoczątkowanych 
działań, które w dużej mierze przyczyniły się do poprawy funkcjonalności przestrzeni, przy 
czym obecnie realizowane projekty w większym stopniu skupiają się na wzmacnianiu 
aspektów społecznych takich jak rozwój oferty kulturalnej, integracja mieszkańców, 
zwiększenie oferty spędzana czasu wolnego. W latach 2007-2013 zostały również 
zrealizowane projekty dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, których efekty 
mogą być wykorzystane w obecnie planowanym przedsięwzięciu dot. utworzenia centrum 
integracji społecznej, centrum aktywizacji i wsparcia dla osób bezrobotnych i wykluczonych 
oraz centrum społeczne dla dzieci i młodzieży, było to: 

 Czas na aktywność w gminie Ropczyce, 

 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Ropczyce, 

 Postaw na doświadczenie, 

 Wsparcie dla KGW szansą na aktywację i integrację środowisk lokalnych. 
Inne przedsięwzięcia, które swoim zakresem wpisują się w charakter przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych dotyczyły wsparcia procesów edukacji, było to m.in.: 

 Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy 
edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce, 

 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 
podstawowych Gminy Ropczyce, 

 "Dobry start w edukację", 

 Maluch w przedszkolu, 

 Dobry start w edukację-wsparcie istniejących przedszkoli w Gminie Ropczyce, 

 Równe szanse edukacyjne w województwie podkarpackim, 

 Uczeń - najlepsza inwestycja, 

 Gimnazjum równych szans, 

 Oddział przedszkolny w Niedźwiadzie Dolnej Gmina Ropczyce, 

 Oddział przedszkolny na Osiedlu Granice Gmina Ropczyce, 

 Wzbogacenie oferty edukacyjnej Publicznego Przedszkola nr 2 w Ropczycach - szansą 
na zwiększenie uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, 
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 Wzbogacenie oferty edukacyjnej Publicznego Przedszkola nr 1 w Ropczycach - szansą 
na zwiększenie uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, 

 Dajmy wszystkim równe szanse. 

 

9.5. Komplementarność źródeł finansowania  

 

Zaplanowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji przedsięwzięcia mogą być finansowane 
zarówno ze środków własnych, jak i zewnętrznych krajowych jak i zagranicznych. Zakłada się 
finansowanie projektów zaplanowanych w LPR ze środków europejskich, w szczególności z 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 
2020. Koordynacja finansowa projektów rewitalizacyjnych będzie zapewniona przez wsparcie 
finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Jak wspomniano ważnym źródłem 
finansowania będą stanowiły także środki własne gminy, a także krajowe środki finansowe. 
Należy wspomnieć również o tym, że środki finansowe zostały tak przyporządkowane 
do projektów rewitalizacyjnych by uniknąć ryzyka podwójnego finansowania. 
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10. Indykatywne ramy finansowe  

Jak już wspomniano komplementarność́ źródeł finansowania, w kontekście polityki spójności 
2014 - 2020 oznacza, że projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne opierają̨ się̨ na 
konieczności umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia ze środków EFRR, EFS i FS 
z wykluczeniem podwójnego dofinansowania. Silna koordynacja i synergia projektów 
rewitalizacyjnych jest konieczna dla uzyskania korzystnych efektów dla obszaru 
zdegradowanego. Należy wspomnieć o tym, że fundusze europejskie są wyposażone 
w dedykowane działania, które można wykorzystać planując i realizując działania 
rewitalizacyjne. W tym zakresie najważniejszym programem jest Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  

Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska, który realizuje między innymi takie programy jak: 

 Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych 

 Sowa – energooszczędne oświetlenie uliczne 

 PRONSUMENT i BOCIAN – wsparcie tworzenia mikroinstalacji OZE 

 Edukacja ekologiczna 
 bądź Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.  
 

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca projekty rewitalizacyjne w podziale na źródła 
finansowania. 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/#c1
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/#c1
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Tabela 53. Indykatywne ramy finansowe  

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 

Szczegółowy plan środków finansowych wydatkowanych w ramach programu 
rewitalizacji z podziałem na źródła finansowania (w zł) 

pochodzące 
z budżetu 
gminnego 

pochodzące 
ze źródeł 

krajowych 
publicznych 

pochodzące 
ze źródeł 

prywatnych 

pochodzące 
z funduszy 
unijnych 

pochodzące 
z innych 
źródeł 

SUMA 

1.  Budowa boiska wielofunkcyjnego przy 
Zespole Szkół nr 4 w Ropczycach 

140 000,0 0 0 560 000,0 0,0  700 000,0 

2.  Budowa pompowni wody w rejonie ul. Św. 
Anny w Ropczycach 

75 000,0 0,0  0,0  0,0  0,0  75 000,0 

3.  Budowa kanalizacji sanitarnej w Ropczycach 
w rejonie ul. Zielonej 

500 000,0 0 550 000,0 1 950 000,0 0 3 000 000,0 

4.  Kurs gotowania, ukierunkowany na 
poznawanie kuchni regionalnej 

5 000,0 0 2 500,0 40 000,0 2 500,0 50 000,0 

5.  Klub Małego Strażaka 3 000,0 0 0 24 000,0 3 000,0 30 000,0 

6.  Przebudowa i modernizacja Ogródka 
Jordanowskiego 

300 000,0 0 0 1 200 000,0 0 1500 000,0 

7.  Utworzenie, na bazie starej kuźni, muzeum 
kowalstwa z ekspozycją wyrobów kowalskich 
oraz odtworzeniem warsztatu kowala 

25 000,0 0 0 475 000,0 0 500 000,0 

8.  Stworzenie centrum rozrywki, w którym znajdą 
się amfiteatr na wolnym powietrzu, tor 
saneczkowy, park linowy, tor gokartowy, sale 
do ćwiczeń (fitness) i siłownie 

350 000,0 0 600 000,00   0 1 000 000,0 

9.  Szkoła Muzyczna wraz z salą koncertową 7 000 000,0 3 000 000,0 0 0 0 10 000 000,0 

10.  Budowa ścieżki rowerowo-spacerowej 
poprowadzonej przez cały obszar rewitalizacji 

225 000,0 0 0 275 000,0 0 500 000,0 

11.  Spotkanie z muzyką i teatrem 80 000,0 0 20 000,00 0 0 100 000,0 

12.  Rozwój bazy sportowej tj. ścieżki rowerowe 
oraz trasy dla biegających 

35 000,0 0 0 65 000,0 0 100 000,0 

13.  Stworzenie miejsca do zorganizowania pikniku 
lub grilla  

100 000,0 0 0 0 0 100 000,0 

14.  Utworzenie Muzeum Józefa Mehoffera 200 000,0 200 000,0 0 600 000,0 0 1 000 000,0 

15.  Przebudowa i rozbudowa Miejskiej i 
Powiatowej Biblioteki Publicznej 

1 200 000,0 0 0 6 800 000,0 0 8 000 000,0 
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Lp. Nazwa przedsięwzięcia 

Szczegółowy plan środków finansowych wydatkowanych w ramach programu 
rewitalizacji z podziałem na źródła finansowania (w zł) 

pochodzące 
z budżetu 
gminnego 

pochodzące 
ze źródeł 

krajowych 
publicznych 

pochodzące 
ze źródeł 

prywatnych 

pochodzące 
z funduszy 
unijnych 

pochodzące 
z innych 
źródeł 

SUMA 

16.  Utworzenie punktu informacji turystycznej i 
historii regionu w ramach Miejskiej i 
Powiatowej Biblioteki Publicznej 

5 000,0 0 0 10 000,0 0 15 000,0 

17.  Kawiarnia Przystanek Biblioteka 5 000,0 0 5 000,0 0 0 10 000,0 

18.  Centrum edukacyjno-zabawowe 5 000,0 5 000,0 0 0 0 10 000,0 

19.  Podróżuj z książką – audiobooki  w dworcu 
autobusowym w Ropczycach sposobem na 
przybliżenie mieszkańcom literatury 

15 000,0 15 000,0 0 0 0 30 000,0 

20.  Punkt obsługi klienta UM Ropczyce – CEiDG, 
BOK, Informacja 

105 000,0 0 0 195 000,0 0 300 000,0 

21.  Świetlica dla najmłodszych pasażerów 300 000,0 0 0 1 200 000,0 0 1 500 000,0 

22.  Zmiana układu komunikacyjnego w rejonie 
ulicy Zielonej i Grunwaldzkiej 

1 400 000,0 0 0 2 600 000,0 0 4 000 000,0 

23.  Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową 
przy ulicy Zielonej 

50 000,0 0 0 100 000,0 0 150 000,0 

24.  Przebudowa wraz z odtworzeniem 
nawierzchni ulic na obszarze objętym 
programem rewitalizacyjnym 

800 000,0 200 000,0 0 1 000 000,0 0 2 000 000,0 

25.  Przebudowa i  budowa  kanalizacji 
deszczowej ulic na obszarze objętym 
programem rewitalizacyjnym 

800 000,0 0 0 1 200 000,0 0 2 000 000,0 

26.  Zagospodarowanie terenu dla potrzeb Parku 
Wypoczynku i Rekreacji 

150 000,0 0 0 150 000,0 0 300 000,0 

27.  Modernizacja i przebudowa budynku 
socjalnego przy ulicy Zielonej 

350 000,0 0 0 3 150 000,0 0 3 500 000,0 

28.  Uporządkowanie publicznego transportu 
zbiorowego poprzez zagospodarowanie 
dworca autobusowego i utworzenie Centrum 
Komunikacji Autobusowej w Ropczycach 

200 000,0 0 0 500 000,0  0 700 000,0 

29.  Modernizacja istniejących tras turystyki 
pieszej (szlak żółty i czarny) 

100 000,0 80 000,0 0 100 000,0 0 280 000,0 



103 

 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 

Szczegółowy plan środków finansowych wydatkowanych w ramach programu 
rewitalizacji z podziałem na źródła finansowania (w zł) 

pochodzące 
z budżetu 
gminnego 

pochodzące 
ze źródeł 

krajowych 
publicznych 

pochodzące 
ze źródeł 

prywatnych 

pochodzące 
z funduszy 
unijnych 

pochodzące 
z innych 
źródeł 

SUMA 

30.  Techniczno-materialne wsparcie Centrum 
Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach w 
zakresie realizacji projektów społecznych 

30 000,0 90 000,0 0 150 000,0 0 220 000,0 

31.  Techniczno-materialne wsparcie MiPBP w 
Ropczycach w zakresie realizacji projektów 
społecznych 

100 000,0 0 0 50 000,0 0 150 000,0 

32.  Utworzenia centrum integracji społecznej, 
centrum aktywizacji i wsparcia dla osób 
bezrobotnych i wykluczonych oraz centrum 
społeczne dla dzieci i młodzieży 

75000 0 0 425000 0  500 000,0 

33.  Utworzenie placu targowego w Ropczycach  60 000,00     0 0  240 000,00     0,0   300 000,00     

34.  Utworzenie klubu seniora w Ropczycach 20 000,00 40 000,00 0 40 000,00 0 100 000,00 
Źródło: opracowanie własne  
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11. Uspołecznienie procesu rewitalizacji  

Przez partycypację społeczna rozumie się aktywne uczestnictwo grup interesariuszy na 
każdym etapie tworzenia i wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Daje to możliwość 
wyrażenia opinii, zabrania głosu i świadomego uczestnictwa. Dzięki takiemu mechanizmowi 
dokument i zaplanowane działania są oparte na współpracy i komunikacji z władzami gminy.  

Interesariuszami w rozumieniu Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. są:  

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i 
podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym 
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa 
społecznego; 

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą; 
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 
6) organy władzy publicznej; 
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia 

Skarbu Państwa. 

Partycypacja społeczna Lokalnego Programu Rewitalizacji przybierać będzie różne formy 
i uwzględniać będzie odmienny stopień zaangażowania mieszkańców w podejmowane 
decyzje.  

Rysunek 13. Piramida partycypacji społecznej Lokalnego Programu Rewitalizacji  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.partycypacjaobywatelska.pl [data dostępu: 20.03..2017r.] 

 

Aktywne uczestnictwo – pełna partycypacja 
interesariuszy oparta na współpracy, włączanie 

lokalnych liderów, zdolnych do animowania 
aktywności społeczności lokalnej, tworzenie 

scenariuszy rozwiązań.

Konsultowanie – identyfikacja potrzeb wspólnoty 
i wykorzystanie wyników badań do identyfikacji 

aktorów konfliktów, informowanie zwrotne 
o upublicznieniu dokumentów, identyfikacja 

potencjalnych konfliktów i ich stron, konsultacje 
rozwiązań problemowych, system informacji 

zwrotnych. 

Informowanie - upowszechnianie informacji na 
temat rewitalizacji i planowanych rozwiązań, 

upowszechnianie dobrych praktyk, upublicznianie 
aktów prawnych i dokumentów.
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11.1. Formy partycypacji na etapie tworzenia dokumentu Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 

W poniżej tabeli przedstawiono wykorzystane formy partycypacji społecznej na etapie 
tworzenia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce na lata 2016 – 
2020”. 

Rodzaj wykorzystanego 
mechanizmu 

partycypacji społecznej 
Informacje 

Warsztat diagnostyczny 

Miejsce i data: 5.01.2017r., Urząd Miejski w Ropczycach 

Sposób informowania: Za pomocą informacji umieszczonej na stronie 
internetowej gminy oraz BIP, zaproszenia wysyłane do uczestników 

Cel: Spotkanie miało formę warsztatu diagnostycznego, poświęconego 
wyznaczeniu obszaru zdegradowanego.  

Wyniki: Na podstawie wstępnie przeprowadzonej diagnozy zostały 
określone obszary zdegradowane, dla których podczas warsztatów 
wskazano główne problemy i potencjały w podziale na cztery grupy. 

Ankieta 
przeprowadzona 
metodą PAPI 

Miejsce i data: Ankieta została przeprowadzona na obszarze 
rewitalizacji w terminie 5.03-12.03.2017 r. 

Sposób informowania: Za pomocą informacji umieszczonej na stronie 
internetowej gminy oraz BIP  

Cel: Celem przeprowadzonego badania ankietowego było pogłębienie 
problemów zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji, określenie 
potencjału miejsca, a także poznanie potrzeb rewitalizacyjnych 
mieszkańców.  

Wyniki: Wyniki zostały przedstawione w rozdziale 5. Szczegółowy opis 
obszaru rewitalizacji. 

Ankieta 
przeprowadzona 
metodą CAWI 

Miejsce i data: 6-13.03.2017r. Ankieta została przeprowadzona za 
pomocą linku umieszczonego na stronie internetowej.  

Sposób informowania: Za pomocą informacji umieszczonej na stronie 
internetowej gminy oraz BIP  

Cel: Celem przeprowadzonego badania ankietowego było pogłębienie 
problemów zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji, określenie 
potencjału miejsca, a także poznanie potrzeb rewitalizacyjnych 
mieszkańców.  

Wyniki: Wyniki zostały przedstawione w rozdziale 5. Szczegółowy opis 
obszaru rewitalizacji.  

Zbieranie pomysłów na 
przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne  

Termin: 6-13.03.2017r.  

Sposób informowania: Za pomocą informacji umieszczonej na stronie 
internetowej gminy oraz BIP  

Cel: Celem działania było zebranie pomysłów na przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne, planowane do realizacji w ramach LPR.  

Wyniki: Lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych znajduje się w rozdziale 
8.  

Spotkanie 
konsultacyjne 

Miejsce i data: 10.03.2017 r., sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w 
Ropczycach 

Sposób informowania: Za pomocą informacji umieszczonej na stronie 
internetowej gminy oraz BIP  
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Rodzaj wykorzystanego 
mechanizmu 

partycypacji społecznej 
Informacje 

Cel: Celem spotkania było wypracowane elementów wizji 
wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz 
określenie i konsultacja propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Wyniki: Wyniki zostały przedstawione w przedstawionej wizji programu 
oraz celach i kierunkach działań.  

 

 

11.2. Formy partycypacji na etapie wdrażania, monitorowania 
i realizacji  

Jedną z najważniejszych zasad wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest partnerstwo 
i partycypacja społeczna oraz zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności. Rozwojowi 
zaangażowania społeczności lokalnej w przedsięwzięcia rewitalizacyjne sprzyjać może 
przyjęta odpowiednia strategia promocji Lokalnego Programu Rewitalizacji. W celach 
promocyjnych planuje się: 

Rysunek 14. Cele promocyjne Lokalnego Programu Rewitalizacji 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W celu realizacji powyżej wymienionych działań promocyjnych planuje się wdrożenie poniżej 
wymienionych kroków.  

Informowanie o 
przyczynach
i planowanych 

skutkach rewitalizacji

Przybliżanie 
mieszkańcom zalet 

płynące z realizacji LPR

Umożliwiwanie 
interesariuszom 

zgłaszanie uwag/ 
wypowiadanie się na 

forum

Zachęcanie do 
dzielenia się pomysłami 

na przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne i ich 

ewentualne właczenie 
poprzez Aktualizację 

LPR
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Rysunek 15. Działania promocyjne LPR 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Umieszczenie na 
stronie internetowej 

Urzędu Gminy 
informacji o postępach 

we wdrażaniu LPR

Umieszczanie informacji 
na miejscowych 

tablicach 
informacyjnych

Bieżące informowanie 
przez Burmistrza Gminy 

oraz sołtysów

Publikowanie informacji 
w mediach 

społecznościowych

Organizacja spotkań z 
potencjalnymi 

partnerami społeczno-
gospodarczymi 

Umieszczenie tablic 
reklamowych w 

miejscach realizacji 
informujących o 

zakresie projektów

Umieszczenie stałej 
tablicy, celem informacji 
o wsparciu inwestycji z 

Programu

Prowadzenie  akcji 
mailingowej w oparciu o 

istniejąca bazę 
teleadresową Urzędu 

Gminy
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12. System wdrażania (realizacji) Lokalnego Programu 
Rewitalizacji  

Wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji jest złożonym procesem ze względu 
na konieczność skoordynowania działania różnych podmiotów odpowiedzialnych za realizację 
projektów rewitalizacyjnych. Odpowiednia skuteczność i efektywność wdrażanych rozwiązań 
wiąże się z ustanowieniem i przypisaniem odpowiedzialności do określonych podmiotów. 
W związku z tym nieodzownym elementem programu rewitalizacji jest określenie struktury 
zarządzania.  

Zakłada się, że Gmina będzie koordynatorem całego procesu związanego z rewitalizacją. 
Jednocześnie nie oznacza to, że będzie ona wyłączonym realizatorem zaplanowanych 
przedsięwzięć. Rola poszczególnych podmiotów zaangażowanych w proces rewitalizacji 
będzie zależała od charakteru podejmowanych działań (inicjator działań, realizator działań, 
oceniający rezultaty działań, użytkownik działań).  

Podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji 
i za podejmowanie kluczowych decyzji z tym związanych jest Burmistrz Gminy Ropczyce. 
Wszystkie operacyjne działania związane z wdrażaniem i monitorowaniem LPR zlecane będą 
przez Burmistrza Koordynatorowi ds. rewitalizacji, który będzie pełnić funkcję operatora 
programu rewitalizacji. Koordynator ds. rewitalizacji będzie przewodniczył Zespołowi ds. 
rewitalizacji wyodrębnionemu w strukturach Urzędu Gminy. W jego skład wejdą przede 
wszystkim pracownicy Referatu Programów Pomocowych i Rozwoju.  

Kolejną grupą podmiotów wyodrębnioną w strukturze zarządzania są podmioty będące 
realizatorami projektów rewitalizacyjnych. Podmioty te mogą samodzielnie realizować 
poszczególne przedsięwzięcia rewitalizacyjne bądź w partnerstwie. Jednocześnie rolą 
poszczególnych realizatorów jest raportowanie do Koordynatora ds. rewitalizacji 
i przekazywanie informacji na temat osiąganych rezultatów poszczególnych projektów, 
postępów prac i ryzyk związanych z realizacją projektów.  

W strukturze zarządzania LPR została wyodrębniona również grupa podmiotów, która będzie 
odpowiedzialna za dostarczanie niezbędnych informacji do prowadzenia monitoringu 
Programu. Są to zarówno instytucje podległe Urzędowi Gminy jak i instytucje zewnętrzne. 
Wśród tych podmiotów można wyróżnić Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy 
Urząd Pracy  itp.  

Ważną rolę pełni również powołana Grupa ds. rewitalizacji pełniąca funkcje opiniodawczo-
doradczą. Ze względu na wieloaspektowość Lokalnego Programu Rewitalizacji konieczne jest 
pozyskanie zróżnicowanych doświadczeń i umiejętności, dlatego też w składzie Grupy ds. 
rewitalizacji znajdą się następujące jednostki: 

 przedstawiciele Urzędu Miejskiego,  

 przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy, tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej, 

 przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

 przedstawiciele mieszkańców. 

Grupa ds. rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami władzy 
gminy i w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji w ramach 
opracowywanego i realizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Poniższy schemat przedstawia strukturę zarządzania LPR. 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Poniżej znajduje się tabela, w której zostały określone zadania poszczególnych podmiotów 
w systemie zarządzania.  

 

 

Burmistrz 

Koordynator ds. 
rewitalizacji 

Zespół ds. rewitalizacji – 
pracownicy Referatu 

Programów Pomocowych 
i Rozwoju 

Realizatorzy projektów 
(sektor publiczny) 

Realizatorzy projektów 
(sektor prywatny  
i pozarządowy) 

Grupa ds. rewitalizacji 

Podmioty 
dostarczające 
informacji do 
monitoringu 

Rysunek 16. Struktura zarządzania LPR 
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Tabela 54. Matryca zadań w systemie zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji  

Funkcja/Etap 
Planowanie i wdrażanie przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 
Monitorowanie i ewaluacja rezultatów LPR 

Upowszechnianie rezultatów i efektów 
działań podejmowanych w ramach wdrażania 

LPR 

Koordynator ds. 
rewitalizacji 

 Identyfikowanie i nawiązywanie 
współpracy z podmiotami społeczno-
gospodarczymi w celu realizacji 
wspólnych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych  

 Ustalanie i akceptowanie sposobu 
realizacji poszczególnych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

 Koordynowanie współpracy w 
przypadku realizacji projektów przez 
różne podmioty   

 Nadzorowanie i kontrolowanie 
realizowanych projektów 

 Nadzorowanie procesu monitorowania 
i oceny rezultatów Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 

 Udział w spotkaniach, wydarzeniach 
mających na celu promowanie 
i informowanie o rezultatach 
prowadzonego procesu rewitalizacji 

 Akceptowanie sprawozdań z realizacji 
Lokalnego  Programu Rewitalizacji 

 Przyjmowanie i analizowanie opinii 
zgłaszanych przez Grupę ds. 
rewitalizacji   

Zespół ds. 
rewitalizacji – 
Referat 
Programów 
Pomocowych i 
Rozwoju 

 Przygotowanie wniosków o 
dofinansowanie w przypadku 
projektów realizowanych przez Urząd 
Miejski 

 Pomoc w pozyskaniu dofinansowania 
ze źródeł zewnętrznych w przypadku 
projektów realizowanych przez 
partnerów społeczno-gospodarczych 

 Współpraca z komórkami i 
jednostkami organizacyjnymi Urzędu 
Miejskiego w realizacji projektów 
rewitalizacyjnych  

 Ogłaszanie naborów na zgłaszanie 
dodatkowych projektów 
rewitalizacyjnych  

 Gromadzenie i tworzenie bazy 
projektów zgłaszanych przez podmioty 
społeczno-gospodarcze i 
mieszkańców  

 Prowadzenie monitoringu wskaźników 
rozwoju społeczno-gospodarczego 
obszaru (diagnozowanie sytuacji 
problemowych) 

 Prowadzenie monitoringu realizacji 
Lokalnego Programu Rewitalizacji 
(gromadzenie i weryfikacja danych, 
przeprowadzenie badań opinii) 

 Okresowe przygotowywanie 
sprawozdań z realizacji Lokalnego 
Programu Rewitalizacji i 
udostępnianie ich opinii publicznej  
 

 Realizacja działań informacyjnych 
związanych z prowadzonym procesem 
rewitalizacji i realizowanymi 
przedsięwzięciami  

 Prowadzenie aktywnych działań na 
rzecz zachęcania mieszkańców 
do zaangażowania się i włączenie w 
ich realizację działań rewitalizacyjnych 

 Organizowanie działań aktywizujących 
mieszkańców i angażujących 
w przedsięwzięcia rewitalizacyjne  

 Prowadzenie strony 
internetowej/zakładki poświęconej 
rewitalizacji  

Realizatorzy 
projektów 

 Określenie warunków brzegowych 
realizowanego przedsięwzięcia  

 Realizacja projektu, finansowanie i 
rozliczanie 

 Monitorowanie wskaźników produktu i 
rezultatu danego projektu  

 Zapewnienie dostępu do informacji 
stronie społecznej odnośnie do 
realizowanego przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego  
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Funkcja/Etap 
Planowanie i wdrażanie przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 
Monitorowanie i ewaluacja rezultatów LPR 

Upowszechnianie rezultatów i efektów 
działań podejmowanych w ramach wdrażania 

LPR 

 Terminowe przekazywanie 
niezbędnych informacji do 
Koordynatora ds. rewitalizacji  

 Przygotowywanie niezbędnych 
informacji odnośnie przedsięwzięcia 
do umieszczenia na stronie 
prowadzonej przez Zespół ds. 
rewitalizacji  

Grupa ds. 
rewitalizacji  

 Współpraca przy realizacji 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

 Przekazywanie swoich opinii nt. 
dokumentów związanych 
z prowadzonym procesem 
rewitalizacji, sprawozdań okresowych 

 Ocena stopnia realizacji  i aktualności 
LPR 

 Ocena propozycji nowych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

 Angażowanie się oraz zachęcanie 
osób ze swojego otoczenia do 
włączenia się w działania 
rewitalizacyjne  

Źródło: opracowanie własne 
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13. System monitoringu i oceny Lokalnego Programu 
Rewitalizacji  

 

Monitorowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji jest procesem systematycznego zbierania, 
raportowania i interpretowania danych w cyklicznych odstępach czasu. Monitorowanie 
dostarcza informacji o postępach w realizacji i efektach wdrażania poszczególnych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Monitoring pozwala także na zbadanie prawidłowości 
wykorzystania pomocy finansowej, z której skorzystano przy wdrażaniu Programu 
Rewitalizacji.  

Monitoring będzie odbywał się na dwóch poziomach. Z jednej strony badane będą wskaźniki 
realizacji LPR, które powiązane będę ze wskaźnikami służącymi wyznaczeniu obszaru 
zdegradowanego i rewitalizacji, z drugiej strony określone zostaną wskaźniki realizacji 
poszczególnych projektów rewitalizacyjnych.  

Zaproponowane wskaźniki są  zgodne z następującymi kryteriami: 

 mierzalność – wskaźniki powinny być możliwe do zmierzenia na odpowiednio wysokim 
poziomie dokładności,  

 rzetelność – pomiar wskaźników powinien być dokonywany w sposób obiektywny, za 
każdym razem na tych samych zasadach, 

 trafność – wskaźniki powinny odzwierciedlać rzeczywisty poziom realizacji celów, a 
więc być dobrane tak, aby odzwierciedlać rzeczywiste wyniki działań, 

 dostępność – wskaźniki powinny być dostępne dla osób lub instytucji dokonujących 
ewaluacji, ich pozyskanie powinno być proste i nie wymagać nadmiernych nakładów 
finansowych ani czasowych. 

Monitoring realizacji poszczególnych projektów będzie odbywał się poprzez określone  
wskaźniki produktu i rezultatu.  

Wskaźniki produktu mierzą konkretne, materialne efekty działań podejmowanych w ramach 
realizacji zapisów dokumentu (tym samym poziom wyjściowy tych wskaźników wynosi zero). 
Z kolei wskaźniki rezultatu pokazują zmiany wynikające z wykorzystania wytworzonych 
produktów (punktem odniesienia jest poziom danego wskaźnika przed rozpoczęciem działań). 

Poniżej znajduje się zestawienie wskaźników realizacji poszczególnych projektów: 
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Tabela 55. Wskaźniki realizacji projektów rewitalizacyjnych  

Lp. Nazwa projektu Wskaźnik Typ wskaźnika 
Jednostka 

miary 
wskaźnika 

Źródło informacji 

1.  Budowa boiska wielofunkcyjnego 
przy Zespole Szkół nr 4 w 
Ropczycach 

Powierzchnia nowych boisk produktu Powierzchnia  

(m²) 

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 
4  

Liczba osób korzystających rezultatu Liczba osób 
(szt.) 

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 
4 

Liczba rozgrywek sportowych  rezultatu Liczba 
wydarzeń 
(szt.) 

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 
4 

2.  Budowa pompowni wody w rejonie 
ul. Św. Anny w Ropczycach 

Liczba nowo podłączonych budynków 
do sieci wodociągowej 

produktu Liczba 
budynków 
(szt.) 

Urząd Miejski  Ropczyce 
Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych  

3.  Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Ropczycach w rejonie ul. Zielonej 

Liczba nowo podłączonych budynków 
do sieci kanalizacyjnej 

rezultat Liczba 
budynków 
(szt.) 

Urząd Miejski Ropczyce 
Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych 

Długość wykonanych przyłączy produktu Długość (km) 

4.  Kurs gotowania, ukierunkowany na 
poznawanie kuchni regionalnej 

Liczba osób biorących udział w kursie  produktu Liczba 
osób(szt.) 

Koło Gospodyń Wiejskich  
w Ropczycach-Chechłach 

5.  Klub Małego Strażaka Liczba dzieci, które wzięły udział  
w zajęciach 

produktu Liczba osób 
(szt.) 

OSP w Ropczycach-
Chechłach 

6.  Przebudowa i modernizacja Ogródka 
Jordanowskiego 

Powierzchnia zmodernizowanego 
Ogródka 

produktu Powierzchnia  

(m²) 

Urząd Miejski Ropczyce 
 

Liczba nowych bądź zmodernizowanych 
elementów sportowo-rekreacyjnych 

produktu  

7.  Utworzenie, na bazie starej kuźni, 
muzeum kowalstwa z ekspozycją 
wyrobów kowalskich oraz 
odtworzeniem warsztatu kowala 

Liczba uczestników warsztatów produktu Liczba 
osób(szt.) 

Urząd Miejski Ropczyce 
 

Liczba zorganizowanych imprez 
kowalskich 

rezultatu Liczba 
wydarzeń 
(szt.) 

8.  Stworzenie centrum rozrywki, w 
którym znajdą się amfiteatr na 
wolnym powietrzu, tor saneczkowy, 
park linowy, tor gokartowy, sale do 
ćwiczeń (fitness) i siłownie 

Liczba korzystających z centrum rozrywki 
 

produktu Liczba 
osób(szt.) 

Urząd Miejski Ropczyce 
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Lp. Nazwa projektu Wskaźnik Typ wskaźnika 
Jednostka 

miary 
wskaźnika 

Źródło informacji 

9.  Szkoła Muzyczna wraz z salą 
koncertową 

Liczba zorganizowanych koncertów produktu Liczba 
wydarzeń 
(szt.) 

Urząd Miejski Ropczyce 
 

10.  Budowa ścieżki rowerowo-
spacerowej poprowadzonej przez 
cały obszar rewitalizacji 

Długość wybudowanych ścieżek produktu Długość (km) Urząd Miejski Ropczyce 

11.  Spotkanie z muzyką i teatrem Liczba zorganizowanych wydarzeń  produktu Liczba 
wyjazdów 
(szt.) 

Urząd Miejski Ropczyce 

12.  Rozwój bazy sportowej tj. ścieżki 
rowerowe oraz trasy dla biegających 

Długość ścieżek rowerowych produktu Długość (km) Urząd Miejski Ropczyce 

13.  Stworzenie miejsca do 
zorganizowania pikniku lub grilla  

Liczba korzystających z zorganizowanego 
miejska 

produktu Liczba 
osób(szt.) 

Urząd Miejski Ropczyce 

14.  Utworzenie Muzeum Józefa 
Mehoffera 

Liczba odwiedzających Muzeum produktu Liczba 
osób(szt.) 

Urząd Miejski Ropczyce 

15.  Przebudowa i rozbudowa Miejskiej i 
Powiatowej Biblioteki Publicznej 

Powierzchnia przebudowanego i 
rozbudowanego budynku 

produktu Powierzchnia  

(m²) 

Urząd Miejski Ropczyce 

16.  Utworzenie punktu informacji 
turystycznej i historii regionu w 
ramach Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej 

Liczba wydanych folderów promocyjnych i 
informacyjnych  

produktu Liczba 
materiałów 
(szt.) 

Urząd Miejski Ropczyce 

17.  Kawiarnia Przystanek Biblioteka Liczba osób korzystających z kawiarni produktu Liczba 
osób(szt.) 

Urząd Miejski Ropczyce 

18.  Centrum edukacyjno-zabawowe Liczba osób korzystających z Centrum 
edukacyjno-zabawowego 

produktu Liczba 
osób(szt.) 

Urząd Miejski Ropczyce 

19.  Podróżuj z książką – audiobooki  w 
dworcu autobusowym w Ropczycach 
sposobem na przybliżenie 
mieszkańcom literatury 

Liczba pobranych audiobooków  produktu Liczba 
audiobooków
(szt.) 

Urząd Miejski Ropczyce 

20.  Punkt obsługi klienta UM Ropczyce – 
CEiDG, BOK, Informacja 

Liczba obsłużonych klientów UM produktu Liczba 
osób(szt.) 

Urząd Miejski Ropczyce 

21.  Świetlica dla najmłodszych 
pasażerów 

Liczba korzystających ze świetlicy produktu Liczba 
osób(szt.) 

Urząd Miejski Ropczyce 

22.  Zmiana układu komunikacyjnego w 
rejonie ulicy Zielonej i Grunwaldzkiej 

Długość zmodernizowanych ciągów 
komunikacyjnych 

produktu Długość (km) Urząd Miejski Ropczyce 
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Lp. Nazwa projektu Wskaźnik Typ wskaźnika 
Jednostka 

miary 
wskaźnika 

Źródło informacji 

23.  Budowa chodnika wraz ze ścieżką 
rowerową przy ulicy Zielonej 

Długość zmodernizowanych ciągów 
komunikacyjnych 

produktu Długość (km) Urząd Miejski Ropczyce 

24.  Przebudowa wraz z odtworzeniem 
nawierzchni ulic na obszarze objętym 
programem rewitalizacyjnym 

Długość zmodernizowanych ciągów 
komunikacyjnych 

produktu Długość (km) Urząd Miejski Ropczyce 

25.  Utworzenie terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne na terenie os. Chechły 

Wielkość zmodernizowanej powierzchni w 
celu przystosowania jej dla celów 
budownictwa mieszkaniowego 
jednorodzinnego  

produktu Powierzchnia  

(m²) 

Urząd Miejski Ropczyce 

26.  Zagospodarowanie terenu dla 
potrzeb Parku Wypoczynku i 
Rekreacji 

Powierzchnia zmodernizowanych terenów produktu Powierzchnia  

(m²) 

Urząd Miejski Ropczyce 

27.  Modernizacja i przebudowa budynku 
socjalnego przy ulicy Zielonej 

Powierzchnia zmodernizowanego 
budynku 

produktu Powierzchnia  

(m²) 

Urząd Miejski Ropczyce 

28.  Uporządkowanie publicznego 
transportu zbiorowego poprzez 
zagospodarowanie dworca 
autobusowego i utworzenie Centrum 
Komunikacji Autobusowej w 
Ropczycach 

Liczba utworzonych przystanków 
autobusów 

produktu Liczba 
przystanków 
autobusów 
(szt.) 

Urząd Miejski Ropczyce 

29.  Modernizacja istniejących tras 
turystyki pieszej (szlak żółty i czarny) 

Długość zmodernizowanych szlaków 
turystyki pieszej 

produktu Długość (km) Urząd Miejski Ropczyce 

30.  Techniczno-materialne wsparcie 
Centrum Kultury im. Józefa 
Mehoffera w Ropczycach w zakresie 
realizacji projektów społecznych 

Liczba zakupionych materiałów służących 
realizacji projektów społecznych 

produktu Liczba 
materiałów 
(szt.) 

Urząd Miejski Ropczyce 

31.  Techniczno-materialne wsparcie 
MiPBP w Ropczycach w zakresie 
realizacji projektów społecznych 

Liczba zakupionych materiałów służących 
realizacji projektów społecznych 

produktu Liczba 
materiałów 
(szt.) 

Urząd Miejski Ropczyce 

32.  Utworzenia centrum integracji 
społecznej, centrum aktywizacji i 
wsparcia dla osób bezrobotnych i 
wykluczonych oraz centrum 
społeczne dla dzieci i młodzieży 

Liczba osób korzystających z 
nowoutworzonych usług społecznych 

produktu Liczba 
osób(szt.) 

Urząd Miejski Ropczyce 
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Lp. Nazwa projektu Wskaźnik Typ wskaźnika 
Jednostka 

miary 
wskaźnika 

Źródło informacji 

33.  Utworzenie placu targowego przy 
ulicy Zielonej w Ropczycach 

Liczba utworzonych stoisk targowych 
Powierzchnia placu targowego 

Produktu  Liczba stosik 
(szt.) 
Powierzchnia 
placu (m2) 

Urząd Miejski Ropczyce 

Źródło: opracowanie własne 
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W celu rzetelnej weryfikacji stopnia osiągniecia celów rewitalizacyjnych i kierunków działań 
opracowano również system monitorowania całego LPR, przedstawiony w poniższej tabeli.  

Tabela 56. Monitoring osiągnięcia celów rewitalizacji i kierunków działań 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Źródło 
informacji  

1.1. Stworzenie oferty usługowej przeciwdziałającej wykluczeniu społecznemu 

Liczba osób 
korzystających z 
pomocy społecznej w 
przeliczeniu na 1000 
mieszańców    

szt. 1,56 Spadek o 5% Miejsko-Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej  

1.2. Zwiększenie aktywności i integracji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Liczba organizacji 
pozarządowych 
działających na 
obszarze rewitalizacji   

os. 0 1 Urząd Miejski 

1.3. Rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej kierowanej, służącej integracji społeczności lokalnej. 

Powierzchnia terenów 
zagospodarowanych na 
cele sportowo 
rekreacyjnej 

ha - 5 Urząd Miejski 

1.4. Stworzenie przestrzeni dla aktywności osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Liczba rozwiązań 
infrastrukturalnych 
dopasowanych do 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  

szt. - 2 Urząd Miejski 

2.1. Wspieranie rozwoju  lokalnej przedsiębiorczości, w szczególności w zakresie ekonomii 
społecznej. 

Liczba nowopowstałych 
podmiotów 
gospodarczych, 
podmiotów ekonomii 
społecznej.  

szt. 0 1 Urząd Miejski 

2.2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców obszaru rewitalizacji w celu podniesienia 
jakości lokalnego rynku pracy. 

Aktywizacja zawodowa 
mieszkańców oraz 
podnoszenie 
atrakcyjności 
inwestycyjnej gminy. 

% 8,79 Spadek o 5% Powiatowy 
Urząd Pracy  

2.3. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu zwiększenia atrakcyjności  obszaru rewitalizacji. 

Powierzchnia 
uporządkowanych 
terenów inwestycyjnych.  

ha - 6,12 Urząd Miejski 

3.1. Systematyczne porządkowanie i podnoszenie jakości przestrzeni publicznej gminy oraz zieleni 
miejskiej 

Liczba miejsc 
dostosowanych do 

szt. - 2 Urząd Miejski 
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Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Źródło 
informacji  

potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  

3.2. Wspieranie postaw proekologicznych.  

Liczba 
zorganizowanych 
wydarzeń 
zwiększających 
świadomość 
ekologiczna.  

szt. - 1 Urząd Miejski 

3.3. Budowa i modernizacja obiektów nadając im nowe funkcje społeczne 

Liczba rewitalizowanych 
obiektów.  

szt. 0 2 Urząd Miejski 

3.4. Poprawa warunków mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji 

Liczba budynków 
komunalnych objętych 
programem  

szt. 0 1 Urząd Miejski 

3.5. Zapewnienie dostępu do odpowiedniej infrastruktury drogowej i sieciowej 

Długość 
zmodernizowanej sieci 
drogowej  

km - Min. 10 km Urząd Miejski 

 

 

W proces monitoringu zaangażowane będą poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego, ale 
także realizatorzy poszczególnych projektów oraz instytucje prowadzące statystki publiczne 
takie jak np. Powiatowy Urząd Pracy.  

Kluczową rolę w procesie monitorowania i ewaluacji będzie pełnił Zespół ds. rewitalizacji, który 
będzie wspierany na etapie oceny również przez Grupę ds. rewitalizacji.   

Sugeruje się, aby ocena była dokonywana corocznie (chyba, że ze względu na charakter 
konkretnego wskaźnika optymalna jest inna częstotliwość pomiaru). Każdy z podmiotów 
odpowiedzialnych za zbieranie i dostarczanie danych zobowiązany będzie do przesłania drogą 
elektroniczną informacji dot. realizacji projektu wraz z danymi dot. poziomu osiągniętych 
wskaźników.   

Gromadzeniem i weryfikacją danych będzie zajmował się Zespół ds. Rewitalizacji, który 
zostanie wyznaczony w strukturach Urzędu Miejskiego. Zadaniem zespołu będzie również 
ocena uzyskanych danych i sporządzenie corocznego sprawozdania z wnioskami z 
monitoringu wskaźników oraz badań opinii. 

Coroczne sprawozdania z realizacji działań w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji będą 
publikowane na stronie miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Co najmniej raz na 2 lata Lokalny Program Rewitalizacji będzie weryfikowany i w razie 
potrzeby aktualizowany. Zaktualizowany Program będzie podlegał konsultacjom społecznym 
i po uwzględnieniu uwag z przeprowadzonego procesu zostanie on wdrożony w życie.  

W 2020 roku, po zakończeniu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji zostanie prze-
prowadzona ewaluacja ex-post, która zbada długotrwałe efekty programu oraz ich trwałość. 
Sprawdzona zostanie skuteczność i efektywność interwencji. Ewaluacja ex –post oceni 
również na ile udało się osiągnąć założone cele. Wskaże również w jaki sposób zaplanować 
kolejne działania rewitalizacyjne. Sprawozdanie z realizacji całego LPR zostanie sporządzone 
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nie później niż do 30 czerwca 2021 r. i zostanie opublikowane na stronie internetowej miasta 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.   
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